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   I. rész 

   A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

  RENDELETEI 

 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 

 

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.) 89. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

a következőket rendeli el: 

 

I. 

 

A RENDELET HATÁLYA 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Ön-

kormányzati Hivatalra. 

II. 

 

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 

2. § 

 

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2016. évi  költségvetési zár-

számadását az 1. sz. melléklet szerint 

 

a) 967 792 152 Ft összegű teljesített bevétellel, 

 

 526 080 035 Ft összegű teljesített kiadással, 

 

b) a 2016. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 31 főben állapítja meg. 

 

3. § 

 

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat  2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 

1/A. sz. melléklete szerint állapítja meg.  

 

4. § 

 

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal  2016. évi költségvetési bevételeinek és 

kiadásainak teljesítését az 1/B. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

 

225 
___________________________________________________________________

                                                                Somogyi Közlöny 
________________________________________________________________________________________

2017/4. 
_______



 

III. 

 

VAGYONMÉRLEG, VAGYONKIMUTATÁS 

 

5. § 

 

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. december 31-i összevont mérlegét 

a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

 

6. § 

 

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016. évi összesített vagyonkimutatását 

a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

 

IV. 

 

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 

 

7. § 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik. 

 

V. 

 

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA ÉS PÉNZMARADVÁNY 

 

8. § 

 

A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását 

és pénzmaradvány kimutatást a 2. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg. 

 

9. § 

 

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

(2)  A rendelet mellékletei 1-4-ig terjednek. 

 

 

                   

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

 megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási 

feladatairól a következőket rendeli el: 

 

I. 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet 

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

 

II. 
 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

2. § 
 

(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
 

Bevételi főösszegét 

   

760 662 678 Ft-ban 

Kiadási főösszegét 

   

760 662 678 Ft-ban 

Bevételi és kiadási főösszegeinek külön-

bözetét megállapítja 

 
0 Ft-ban 

        Költségvetési bevételét 

   

323 458 177 Ft-ban 

Költségvetési kiadását 

   

751 494 678 Ft-ban 

Költségvetési bevételeinek és kiadásai-

nak különbözetét megállapítja 

 
-428 036 501 Ft-ban 

  ebből: 

      A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül 

  A működési célú bevételek összegét 

 

321 989 797 Ft-ban 

A működési célú kiadások összegét 

 

736 926 678 Ft-ban 

Működési bevételeinek és kiadásainak 

különbözetét megállapítja 

 
-414 936 881 Ft-ban 

        Finanszírozási bevételét 

  

437 204 501 Ft-ban 

Finanszírozási kiadását 

   

9 168 000 Ft-ban 

Finanszírozási bevételeinek és kiadásai-

nak különbözetét megállapítja 

 
428 036 501 Ft-ban 
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        Felhalmozási célú bevételét 

  

1 468 380 Ft-ban 

Felhalmozási célú kiadását 

  

14 568 000 Ft-ban 

Felhalmozási hiányát megállapítja 

 
-13 099 620 Ft-ban 

        Kötelező működési feladatok kiadásait: 

 
265 249 525 Ft-ban 

 

ebből: 

      

 

a személyi juttatások összegét 

 

141 402 662 Ft-ban 

 

a szociális hozzájárulási adó összegét 

 

35 164 011 Ft-ban 

 

a dologi kiadások összegét  

  

75 726 681 Ft-ban 

        Az egyéb működési célú támogatást 

 
6 000 000 Ft-ban 

Az általános tartalék összegét 

  
7 285 878 Ft-ban 

A céltartalék összegét 

   
195 425 426 Ft-ban 

A működési célú visszatérítendő támogatás összegét: 26 500 000 Ft-ban 

Önként vállalt feladatok kiadásait: 

 
223 803 157 Ft-ban 

 

 Költségvetési létszámkeretét 32,5 főben állapítja  meg. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított  -428 036 501 Ft összegű költségvetési különbözetét az 

önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi. 

 

(3)  Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 437 204 501 Ft, 

 ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 401 860 056 Ft és a kötelező 

 feladatok esetében 35 344 445 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány 

 összegét, 17 744 349 Ft-ot 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 

 

10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól  

 

 

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

körében, 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. 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya a Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulaj-

donába kerülő, a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott, nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonára, in-

gatlan- és ingó vagyonnal, üzleti vagyonnal, valamint vagyoni értékű jogokkal (az ezekkel kapcsolatos követelések-

kel és kötelezettségekkel együtt, továbbiakban: önkormányzati vagyon) való gazdálkodására terjed ki.  

 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben szabályozott költségvetési 

pénzeszközökre.  

 

Az önkormányzati vagyon 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat vagyona nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti va-

gyonból áll. 

 

(2) Az önkormányzati vagyon részét képezik az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok, egyéb vagyoni értékű jogok, immateriális javak, járművek, eszközök (így különösen: a számí-

tástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések), valamint az önkormányzat tulajdonába kerülő tár-

sasági részesedések, pénzügyi eszközök. 

 

(3) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. A törzsvagyon tárgyait törvény és e 

rendelet állapítja meg. 

 

(4) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. 

 

(5) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon  - a törvényben foglalt kivétellel - nem idegeníthe-

tő el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon 

osztott tulajdon nem létesíthető.  

 

(6) Az Önkormányzat törzsvagyonát ezen belül a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes ingatlantulajdonát 

a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

3. § 

 

(1) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyon forgalomképes. 

 

(2) A forgalomképes vagyon hasznosítható, elidegeníthető, bérbe,- használatba, koncesszióba adható, gazdasági társa-

ságba bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható. 

 

(3) Az Önkormányzat üzleti vagyonát a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti nyilvántartásokat kell vezetni. A 

törzsvagyont és az egyéb vagyont egymástól elkülönítve kell nyilvántartani. Az Önkormányzat nyilvántartja a tulaj-

donában álló nemzeti vagyont, annak értékét és változásait. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott 

vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a va-

gyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat kivételé-

vel - nyilvánosak.  
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(2) Az Önkormányzat vagyonállapotáról külön jogszabályban meghatározott vagyonleltár az éves zárszámadás mellék-

letét képezi. 

 

(3) Az önkormányzati ingatlanvagyon adatait - a hatályos jogszabálynak megfelelő - ingatlankataszter tartalmazza. 

 

(4) Az Önkormányzat rendszeresen ellenőrzi a tulajdonában álló nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal 

való gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti vagyon használóját, továbbá, amennyiben megállapításai az 

Állami Számvevőszék hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.  

 

(5) Az Önkormányzat vagyoni értékű jogait a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 

A vagyongazdálkodás alapelvei 

5. § 

 
(1) Az Önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gazdagítására vonatkozó közép- és hosszú távú 

célkitűzéseket az Önkormányzat megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szóló gazdaságfejlesz-

tési programja, fejlesztési terve és vagyongazdálkodási koncepciója tartalmazza.  

 

(2) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.  

 

(3) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az Önkormányzat mindenkori 

teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 

megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az Önkormányzat felada-

tának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.  

 

(4) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti, csak olyan gaz-

dálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 

Önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása 

6. §  

 
(1) Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az 

értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett.  

 
(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni ingatlan esetén 25 millió forint, ingó  

dolog esetén 5 millió forint értékhatár felett csak versenyeztetés, nyilvános - indokolt esetben zártkörű - pályázati el-

járás útján, a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A 

versenyeztetés szabályait a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.  

 

(3) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 

 
(4) Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek 

tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére 

vonatkozó tevékenysége átlátható.  

 

(5) A közgyűlés által kijelölt ingatlant értékesíteni csak - hat hónapnál nem régebbi - forgalmi értékbecsléssel megala-

pozva lehet. Az értékesítés lehetőségeitől függően - a forgalmi értékhez képest megfelelő ajánlat hiánya esetén - a 

szakértői értékbecslésben szereplő forgalmi értéktől a Pénzügyi és Jogi Bizottság előzetes jóváhagyásával legfeljebb 

mínusz 20%-kal lehet eltérni. 

 

(6) A Somogy Megyei Önkormányzatot - az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába 

adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. §-a értelmében - megillető, a közigazgatási területén lévő másik települési 

önkormányzat tulajdonában lévő és értékesíteni kívánt ingatlan adásvételével kapcsolatos elővásárlási jogra irányuló 

megkeresés esetén bel- és külterületi ingatlan esetében egyaránt a megyei jegyző nyilatkozik az elővásárlási jog 

gyakorlásáról. 

 Az ingatlan elhelyezkedésének és értékének megállapításánál a települési önkormányzat által rendelkezésre bocsá-

tott, az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata, az adásvételi szándékról szóló képviselő-

testületi döntés, illetve az ingatlan értékbecslő által megállapított értéke az irányadó. 

 

(7) A közgyűlés által értékesítésre kijelölt ingatlanra a forgalmi értékhez képest legkedvezőbb ajánlattevővel, az adásvé-

teli szerződést 25 millió Ft értékhatárig a közgyűlés elnöke köti meg, egyéb esetekben a szerződés a közgyűlés elő-
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zetes jóváhagyásával köthető meg. A vagyon értékesítésére, hasznosítására vonatkozó versenyeztetés (ajánlatkérés 

vagy pályáztatás) szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza. A közgyűlés által értékesítésre kijelölt ingóságokra a for-

galmi értékhez képest legkedvezőbb ajánlattevővel az adásvételi szerződést 5 millió Ft értékhatár alatt a közgyűlés 

elnöke köti meg.  Ingó átruházási szerződés megkötéséhez 5-10 millió Ft értékhatár között a Pénzügyi és Jogi Bi-

zottság jóváhagyása, 10 millió Ft értékhatár felett a közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.  

 

(8) A közgyűlés hatáskörébe tartozó vagyoni ügyekben előterjesztéseket a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményével 

lehet a közgyűlés elé terjeszteni.  

 

(9) A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.  

 

(10)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző 

elővásárlási jog illeti meg.  

 

7. § 

Korlátozottan forgalomképes vagyon értékesítése és az üzleti vagyonnal kapcsolatos  

tulajdonosi jogok gyakorlása 

 

(1) Korlátozottan forgalomképes vagyont csak akkor lehet értékesíteni, ha az az önkormányzati feladatok ellátásához 

már nem szükséges vagy az önkormányzat az adott feladatot más vagyontárgy felhasználásával is el tudja látni. A 

törzsvagyonból történő kivonásról a közgyűlés dönt. 

(2) A korlátozottan forgalomképes ingatlanok és az üzleti vagyon tekintetében az egyéb tulajdonosi jogokról a megyei 

jegyző nyilatkozik.  

 

A nemzeti vagyon hasznosítása 

8. § 

 

(1) Hasznosítás alatt értjük a nemzeti vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - módon, jogcímen 

történő átadása, átengedése, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását ide nem értve. 

(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon (forgalomképtelen törzsvagyon) birtoklása, hasz-

nálata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti va-

gyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. 

(3) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szer-

vezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a nem-

zeti vagyonról szóló törvény 11. § (11) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz. 

(4) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szük-

séges mértékben. 

(5) Az önkormányzat, továbbá annak költségvetési szervei, hivatala és gazdasági társaságai (továbbiakban: vagyon-

használó szervek) használatában, illetve üzemeltetésében lévő vagyontárgyak vonatkozásában a vagyonhasználói 

tevékenységért e szervek vezetői a felelősek.  

(6) A vagyonhasználó szervek jogosultak a működés feltételeként rájuk bízott vagyontárgyak birtoklására, ingyenes 

használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelmére. A vagyonhasználó szervek jogosultak a feladatkörükhöz szük-

séges ingó vagyontárgyak szerzésére. 

(7) A vagyonhasználó szervek joga a használatukban lévő ingatlanok, egyéb vagyontárgyak bérbeadása, valamint mű-

ködési kapacitásuknak - a használatukban levő vagyon felhasználásával - az alaptevékenységet nem sértő hasznosí-

tása, és ezzel többletbevétel elérése. Az eredményességért és a jogszerűségért a vagyonhasználó szerv vezetője felel. 

Az e tevékenységből származó bevétel a vagyonhasználó szerveket illeti meg. 

(8) A vagyonhasználó szerv használatában lévő ingatlant határozott idejű bérbeadás útján hasznosíthatja. A 2 évet elérő, 

de 5 évet meg nem haladó időtartamú bérbeadáshoz a Pénzügyi és Jogi Bizottság, az 5 évet meghaladó időtartamú 

bérbeadáshoz a közgyűlésnek az előzetes hozzájárulását kell beszerezni.  Az 5 évet meghaladó időtartamú bérbeadá-

sok pályáztatás útján történnek. 

(9) A vagyonhasználó szervek (8) bekezdés szerinti vagyonhasznosítására vonatkozó, szerződés, valamint a törvényen 

alapuló használati jogra vonatkozó megállapodás megkötésére - a (8) bekezdésben előírt feltételekkel - a vagyon-

használó szerv vezetője jogosult. 

(10)  A feleslegessé vált ingó vagyontárgyak értékesítését 1.000.000 Ft összevont értéket meghaladóan a közgyűlés 

engedélyezi. 

(11)  A vagyonhasználó szervek kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni és a rendes gazdálkodás szabályai szerint 

használni és hasznosítani. 

(12)  A vagyonhasználó szervek joga nem terjed ki az általuk használt ingatlan elidegenítésére. 

(13)  A vagyonhasználó szerveknek a vagyonhasznosítási tevékenységükről a költségvetési beszámoló elkészítésével 

egy időben be kell számolniuk. 

(14) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alól az önkormányzati hivatal - mint vagyonhasználó szerv - használatában lévő e 

rendelet 1. melléklete szerinti ingatlan esetén a hivatal vezetője által történő hasznosítás alól kivételt képez: 
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a) Megyeháza és Múzeum A/ épület Nyugati szárny és Keleti szárny alagsor, Keleti szárny földszint, Keleti 

 szárny kézműves műhelyek helyiségei, 

b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megállapított, 1830,24 m
2
 nagyságú ingatlanrészt érintő 

 használati joggal terhelt terület,  

c) Levéltár B/ épület. 

(15)  Az (1)-(14) bekezdésben foglaltakra a rendelet 4. mellékletében meghatározott rendelkezések nem terjednek ki. 

(16) A (14) bekezdésben rögzített épületrészek hasznosítására szerződéses kötelem útján kizárólag a Somogy Megyei 

Önkormányzat jogosult.  

 

Vagyonkezelői jog létesítése 

9. §  

 

(1) A közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény ren-

delkezései szerint, az ott meghatározott személyekkel, az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva szerző-

déssel vagyonkezelői jogot létesíthet. 

 

(2) Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati 

lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdál-

kodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, és kizárólag általuk 

gyakorolható. 

 

(3) A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerződés versenyeztetés nélkül köthető. 

 

(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a műemlékingatla-

nok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek tekintetében az illetékes miniszter, a 

védművek és védelmi létesítmények esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges a vagyonkezelői jog létesí-

téséhez. 

 

(5) Az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó vagyonkezelői szerződés kötelező tartalmi elemeit, továbbá 

a szerződés felmondására vonatkozó részletszabályokat a nemzeti vagyonról szóló törvény tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat vállalkozása 

10. §  

 

(1) Az Önkormányzat vállalkozása kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az Önkormányzat csak olyan 

vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.  

 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek a rájuk bízott vagyonnal törvényben meghatározott 

módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei sze-

rint. 

 

(3) Az Önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint 

a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban amely, 

vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés cí-

mén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az Önkormányzat köteles hala-

déktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.  

 

(4) Amennyiben az Önkormányzat által alapított vagy részesedésével működő gazdasági társaság, vagy annak valamely 

tagja az önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, az Önkormányzat 

kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének átalakítását.  

 

(5) Az a gazdasági társaság, amelyben az Önkormányzat - a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti - többségi befo-

lyással rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése alapján, va-

lamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhet részesedést, 

amely, valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható.  

 

(6) Amennyiben nem átlátható szervezet abban a gazdasági társaságban, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, 

vagy amelyben olyan gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 

törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, részesedést szerez, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 

társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló tör-

vény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.  

 

(7) Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy amelyben olyan gazdasági 

társaság szerzett részesedést, amelyben az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befo-
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lyással rendelkezik, az alapítását vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, azon társaság, amelyben 

az önkormányzat többségi befolyással rendelkezik, kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazda-

sági társaság tulajdonosi szerkezetének a törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítá-

sát. 

 

(8) A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek ellátására lét-

rehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével - gazdasági tár-

saságot nem alapíthat.  

 

(9) Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együttesen a nemzeti vagyon-

ról szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását 

kérni a legfőbb szerv döntése előtt a következő kérdésekben:  

a) további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,  

b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása. 

 

(10) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együttesen lega-

lább a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik - a hulladékgazdálkodási tevé-

kenységet végző nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve -, csak nonprofit többségi állami vagy önkormány-

zati tulajdonú gazdasági társaságot alapíthat és csak ilyen nonprofit gazdasági társaságban szerezhet részesedést.  

 

(11) A (10) bekezdés szerint alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági társaságban 

nem szerezhet részesedést.  

 

Képviselet a gazdasági társaságokban 

11.§ 

 

(1) Gazdasági társaságban az Önkormányzatot a közgyűlés elnöke vagy a közgyűlés által kijelölt személy képviseli. A 

közgyűlés elnöke a vonatkozó szabályok szerint jogosult a képviselettel megbízni a közgyűlés tagját, a megyei jegy-

zőt, vagy az önkormányzati hivatal köztisztviselőjét a megyei jegyző egyetértésével. 

 

(2) A gazdasági társaságban az Önkormányzat tagsági képviselete a szavazati jog gyakorlásában önálló döntésre jogosít 

a (3)-(4) bekezdésekben foglaltak kivételével.  

 

(3) A közgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges a szavazathoz a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-

ság esetén a gazdasági társaság átalakulásával, megszüntetésével kapcsolatos egyéb, az Önkormányzat tagsági jogait 

érintő döntésekhez, valamint az Önkormányzat költségvetését terhelő vagyoni kötelezettséget megállapító döntés-

hez, a társaság személyi ügyeinek kérdéseiben való döntéshez. 

 

(4) A közgyűlés döntését megelőzően a Pénzügyi és Jogi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a 100%-ban ön-

kormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetén a mérleg elfogadása, eredmény felosztása kérdéseiben, valamint 

gazdasági éven belül az alaptőke 25%-át meghaladó összegű, egy évnél hosszabb törlesztésű hitelfelvételről való 

döntéshez. A megyei önkormányzat éves költségvetésében szereplő céltartalék összegének erejéig kötelezettségvál-

lalásról a közgyűlés elnöke dönt.  

 

Követelésekről való lemondás 

12. § 

 

(1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani: 

a.) csődegyezségi megállapodásban, 

b.) bírói egyezség keretében, 

c.) felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés várhatóan nem térül meg, 

d.) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással hajtható be, 

e.) ha a követelés érvényesítése a kötelezett életvitelét bizonyítottan és számottevően megnehezítené vagy ellehetet-

lenítené, melynek következtében különösen kiskorú gyermekei lakhatás nélkül maradnának és a kötelezett tartás-

ra köteles hozzátartozója tartását nem tudná biztosítani, 

f.) a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhető fel, 

g.) jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél érdekében, ha a lemondás a közérdekű cél megvalósítását 

szolgálja, 

h.) ha a kötelezettség teljesítése a megye foglalkoztatási helyzetét oly módon befolyásolná, hogy várhatóan munka-

helyek szűnnének meg, 

i.) ha a követelés elengedésének elutasítása esetén legalább három évig folyamatosan befolyó és évi 1 millió forin-

tot meghaladó bevételtől esne el az önkormányzat, feltéve, hogy a tartozás mértéke az 1 millió forintot nem ha-

ladja meg.  
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(2) A 300.000,-Ft-ot meg nem haladó önkormányzati követelés elengedésére a megyei közgyűlés elnöke jogosult.  

 

(3) 300.001 és 1.000.000,-Ft közötti összegű önkormányzati követelés elengedésére a Pénzügyi és Jogi Bizottság jogo-

sult. 

 

(4) 1.000.000,-Ft feletti önkormányzati követelés elengedése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.  

 

(5) Az (1)-(3) bekezdések szerinti követelés elengedés során indokolt esetben el lehet tekintetni a kamatok egészének 

vagy egy részének megfizetésétől is. 

 

(6) A követelés-elengedés során alaposan mérlegelni és elemezni kell az adós pénzügyi helyzetét, személyi körülmé-

nyeit, az Önkormányzattal fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a megállapodások, kötele-

zettségek betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítési készségét és képességét, az elengedés esetleges előnyeit, 

hátrányait.  

 

(7) A tartozás elengedésével összefüggésben meg lehet állapodni az adóssal pénz ellenérték helyett szolgáltatás nyújtá-

sában, továbbá részletfizetési és beszámítási megállapodás is köthető.  

 

A felajánlott, ellenérték nélküli vagyon elfogadása 

13. §  

 

A közgyűlés nem fogadhat el olyan ingyenes, vagy kedvezményes felajánlást, amelynek ismert terhei elérhetik vagy 

meghaladják a felajánlott vagyon forgalmi értékét. 

 

Záró rendelkezések 

14. § 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban nem érintik a hatályba lépése előtt 

már megkötött jogügyletek (szerződések) érvényességét, és azok alapján történt jogszerzéseket. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Somogy Megyei Közgyűlésnek a megyei önkormányzati 

tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelete.   

 

 

 

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

 megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  

 

 

I. 

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA 

 

   Az ingatlan   

Sor- 

szám 
Megnevezése, fekvése, címe 

Rendeltetése 

(műv.ága) 
Hrsz-a Terület nagysága 

Használója/közfeladat 

megnevezése 

Teher/ 

Megjegyzés 

    ha m2   

 
A/ Forgalomképtelen vagyon: 

 

 ---       

 
B/ Korlátozottam forgalomképes vagyon: 

 
1. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI 

 

1. Vármegyeháza 

Kaposvár, Fő u. 10. 

Megyeháza és 

Múzeum 

A/ épület 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Levéltár 

B/ épület 

12 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

12/A. 

 6133 Somogy Megyei  

Önkormányzat és  

Somogy Megyei  
Önkormányzati Hivatal 

 

Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Megyeháza és Múzeum 

A/ épület részen 1830,24 
m2 területen térítésmentes 

használat joga 

műemlék 
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2. melléklet a 10/2017.(IV.28.) 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 

 

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 

MDL-384 A20DTH W0LGM8EM7C1059041 2012. szgk. 

4. Opel Insignia 

Sports Tourer 

NJM-270 A20DTE WOLGM8ES4F1032804 2015. szgk. 
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3. melléklet a 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  

 

 

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 

 
Az ingatlan 

Sor- 

szám 
Megnevezése 

 

Tulajdonos 

 

Székhely Telephelyek Jelleg Időtartam 

1. 

Somogy Megyei  

Vállalkozói Központ 

Alapítvány 

 

Magyar 

Állam 

 

Kaposvár, 

Ond vezér 

u. 1. 

7570 Barcs, 

Bajcsy-Zsilinszky Endre 

u. 46. 

8630 Balatonboglár, 

Erzsébet u. 11. 

7551 Lábod, Kossuth L. 

u. 57. 

alapítói jogok 

gyakorlása 
határozatlan 
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4. melléklet a 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására vonatkozó versenyeztetés (pályázati eljárás) szabályai 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A szabályozás kiterjed a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet (továb-

biakban: Vr.) szerinti vagyon értékesítésére, hasznosítására és az ebben közreműködő önkormányzati szervek és in-

tézmények tevékenységére. Nem terjed ki a szabályozás a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó pályáztatásokra. 

 

2. A szabályozás célja, hogy megállapítsa a versenyeztetés (továbbiakban: pályázati eljárás) általános szabályait. A 

szabályzat biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon leghatékonyabb formában történő hasznosítását, a 

szolgáltatások legmegfelelőbb ellátását szolgáló szerződések létrejöttét, valamint ennek keretében a pályázók szá-

mára azonos és egyenlő feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét. 

 

3. A versenyeztetés megvalósulhat a Vr. 6. § (2), illetve (7) bekezdésében foglalt értékhatárától függően a közgyűlés, 

ill. a közgyűlés elnökének előírása szerint ajánlatkérés, pályáztatás vagy árverés útján. (A továbbiakban a kiírón 

egyben ajánlatkérőt, a pályázón egyben ajánlattevőt is érteni kell.)  

 

Alapelvek 

Az esélyegyenlőség elve 

 

4. A kiíró (ajánlatkérő) pályázati felhívásban (ajánlatkérésben) valamennyi ajánlattevő pályázó számára egyenlő esélyt 

köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és a pályázat során alkalmazott versenyfel-

tételek tekintetében. A kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők meg-

felelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott pályázati ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.  

 

A nyilvánosság elve 

 

5.1. A pályázati eljárás során a kiíró köteles a pályázati eljárásban résztvevők számára teljes nyilvánosságot biztosítani. 

A nyilvánosság e rendelet szerinti követelményét a kiíró akkor is köteles biztosítani, ha a versenyeztetés zártkörű 

(meghívásos) pályázat, vagy ajánlatkérés útján történik. 

 

5.2. A nyilvánosság elve alapján minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi in-

formációhoz hozzáférni. Ennek keretében a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely 

nem sért üzleti titkot, és amely szükséges ahhoz, hogy a pályázónak lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre. 

 

A verseny tisztaságának elve 

 

6.1. A kiíró a pályázati felhívás közzététele után, ill. zártkörű (meghívásos) pályázat kiírása esetén azt követően, hogy 

a hirdetményt a pályázatra meghívottakkal közölték, köteles tiszteletben tartani a meghirdetett pályázati feltétele-

ket, az előre nyilvánosságra hozott pályázati eljárási rendet, köteles továbbá biztosítani a pályázat kiírásával, érté-

kelésével kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát. 

 

6.2. A pályázót a pályázati kiírás átvételekor tájékoztatni kell, hogy köteles a pályázati eljárás ezen szabályozás szerinti 

feltételeit betartani. 

II. fejezet 

Az ajánlatkérés 

 
7.1. Ajánlatkérésre kerül sor pályázati felhívás (kiírás, hirdetmény) helyett, amennyiben az érintettek várható köre 

korlátozott vagy előre behatárolható. 

 

7.2. Az ajánlatkérőnek azonos feltételek biztosításával legalább három személytől (szervtől) kell ajánlatot kérnie. 

 

7.3. Ajánlatkérő csak a legfontosabbnak tartott feltételeket határozza meg, a részletes feltételek meghatározását ajánlat-

tevőtől várja.  
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7.4. Az ajánlatok beérkezése után szabad tárgyalás keretében az ajánlattevőkkel külön tárgyal, az ajánlatok korlátlanul 

változtathatók, nincs ajánlati kötöttség. 

 

7.5. Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, ha egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek, újabb aján-

latot kér, vagy a pályázati kiírás mellett dönt. Az eredményről valamennyi ajánlattevőt közvetlenül kell tájékoztat-

ni. 

 

III. fejezet 

 

Árverés 

 

8.1. Árveréssel értékesíthető az önkormányzati vagyon abban az esetben, ha a cél kizárólag a lehető legmagasabb vé-

telár elérése, s más szempontot a kiíró nem helyez előtérbe. 

 

8.2. Az árverést nyilvánosan meg kell hirdetni. Ennek helye egy megyei napilap. A kiíró az árverést más országos 

napilapokban is meghirdetheti. 

 

8.3. A hirdetményben közzé kell tenni az árverezni kívánt vagyon legfontosabb adatait, kikiáltási árát, árverés helyét, 

idejét, az árverési előleg letételének helyét, idejét, módját; az árverésen a részvétel milyen árverési előleg befizeté-

séhez kötött; az árverésen a licitálás a kikiáltási ár milyen mértékű emelésével történik; árveréssel az önkormány-

zati vagyon tulajdonjogát az szerzi meg, aki a legmagasabb árat tartja. 

 

IV. fejezet 

 

A pályáztatás 

 

A pályázat típusai 

 

9.1. A pályázat nyilvános vagy zártkörű (meghívásos) lehet. 

 

9.2. A pályázatok (nyilvánosak), kivéve ha a kiíró a zártkörű (meghívásos) pályázat kiírása mellett dönt a 9.3. szerint. 

 

9.3. Zártkörű (meghívásos) pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyának jellege, jelentősége, valamint annak legha-

tékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a pályázaton előre meghatározott partnerek részvételét 

teszi szükségessé. 

 

A pályázat kiírása, meghirdetése 

 

10.1. A nyilvános pályázatot a megyei napilapban, a kiíró által meghatározott egyéb helyen, a pályázatok benyújtására 

megállapított határidőhöz képest megelőzően kell meghirdetni. 

 

10.2. A kiíró a pályázati felhívásban az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot úgy határozza meg, hogy a felhívás 

közzétételének napja és az ajánlatok benyújtására nyitva álló határnap között legalább és általában 10 naptári nap 

különbség legyen, de a kiíró az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőt ettől eltérően is meghatározhatja. 

 

10.3. A kiíró a zártkörű (meghívásos) pályázatról az érintetteket egyidejűleg és közvetlenül értesíti. Zártkörű (meghívá-

sos) pályázatra a kiírást legalább három – pályázóként számításba vett – személynek (szervnek) meg kell küldeni. 

 

11. Pályázatot két fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetben a második fordulóban – a kiíró által előre meg-

határozott és közzétett szempontok alapján – az első forduló eredményeképpen a kiíró által kiválasztott ajánlatte-

vők vehetnek részt. 

 

12.1. A pályázati eljárás folyamán a kiíró nem változtathatja meg a döntéshozatal során alkalmazandó eljárási vagy 

pályázati feltételt, amelyet akár meghirdetés útján, akár személyesen a pályázóval közölt, kivéve a pályázatok be-

nyújtásának határidejét, melyet megfelelő indokkal egy alkalommal meghosszabbíthat a 12.2. bekezdésben foglal-

tak szerint. 

 

12.2. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő annak lejárta előtt - indokolt esetben - egy alkalommal legfeljebb 

30 nappal meghosszabbítható. Az így meghosszabbított határidőt a kiíró a pályázati kiírással megegyező módon 

teszi közzé, ill. a zártkörű (meghívásos) pályázatban résztvevőket erről megfelelő időben értesíti.  

 

13. A pályázati felhívásnak (hirdetménynek, ajánlatkérésnek) tartalmaznia kell: 
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a./ a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, 

b./ a pályázat célját, jellegét (nyílt vagy meghívásos), és azt, hogy egy vagy kétfordulós, 

c./ a pályázat tárgyaként az értékesítendő, hasznosítandó vagyon, vagyonrész megnevezését, főbb jellemzőit (in-

gatlan esetén a korlátozásokat), 

d./ az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét, 

e./ az ajánlati kötöttség tartamát, 

f./ a pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetését, 

g./ a pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését,  

h./ a részletes pályázati kiírás, vagy információs dokumentáció rendelkezésre bocsátása esetén ezek megtekintésé-

nek, átvételének helyét, módját, idejét és költségét, költségviselést, esetleges visszafizetést. 

 

14.1. A pályázati felhívásban foglalt adatokon kívül a részletes pályázati kiírásnak, információs dokumentumnak tartal-

maznia kell: 

 

a./ az elidegenítendő, hasznosítandó vagyon, vagyonrész adatait, továbbá az ajánlatok elkészítéséhez szükséges 

információkat, 

b./ a részletes eljárási rendet, 

c./ az ajánlatok elbírálásának menetét, szempont-rendszerét, külön kiemelve: 

- az ajánlatok felbontásának a helyét és időpontját, ill. az eredményhirdetés helyét, módját és határidejét, 

amennyiben a pályázatok értékelése a nyilvánosság kizárásával zajlik, úgy erre külön utalni kell, 

- azt, hogy a pályázatok felbontásánál kik lehetnek jelen, 

- az ajánlatok elbírálására vonatkozó időpontokat, 

- valamint a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését, 

d./ az alternatív ajánlat befogadhatóságának lehetőségét és kezelésének módját, 

e./ az ÖR. és e szabályzat előírásainak betartására történő utalást,  

f./ az esetleges hatósági előírások, jogok, kötelezettségek, korlátozások megtartására történő utalást, 

g./ a vagyonkezelés (bérbeadás), értékesítés feltételeit, elbírálásnál figyelembe veendő fizetési feltételeket, határ-

időket, stb.  

h./ azt a követelményt, ha a pályázó csatolni köteles pénzintézeti igazolást a hitelképességéről, pénzügyi helyzeté-

ről, cégkivonatot, ill. vállalkozói igazolványt, vagy igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása nincs, 

i./ amit kiíró még ezen kívül szükségesnek tart, 

j./ a pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogának fenntartását. 

 

14.2. A pályázati kiírásban meg kell határozni, hogy az ajánlattevők ajánlataikat hány példányban, milyen formában és 

hol kötelesek benyújtani, utalva arra, hogy kötelesek azt is egyértelműen meghatározni, hogy ajánlataik közül me-

lyik az eredeti. Ha a több példányban benyújtott ajánlatok példányai között eltérés van, úgy az eredeti az irányadó. 

 

15.1. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, 

sem a pályázaton résztvevőknek nem ad. 

 

15.2. A zártkörű pályázaton résztvevő pályázó nevét a kiíró a többi résztvevővel csak akkor közölheti, ha a közléshez az 

érintett pályázó írásban a hozzájárulását adta. Az ajánlattevőre vonatkozó egyéb információ is csak az ajánlattevő 

kifejezett, írásban közölt hozzájárulásával közölhető más ajánlattevővel, vagy a pályázaton részt nem vevő sze-

méllyel. 

 

15.3. A kiíró a pályázók egyikének biztosított minden információt, adatot és egyéb szolgáltatást köteles a többi pályá-

zatban résztvevő számára is ugyanolyan módon biztosítani. 

 

15.4. Ha a kiíró az ajánlatok elkészítéséhez részletesen dokumentációt bocsát rendelkezésre, biztosítani köteles, hogy a 

pályázat meghirdetésének időpontjában a dokumentáció rendelkezésre álljon. A dokumentáció költségeit a pályá-

zók viselik. 

 

V. fejezet 

 

Biztosíték, ajánlati kötöttség, pályázat visszavonása, kizárás 

 

Pályázati biztosíték 

 

16.1. A pályázaton való részvétel biztosíték adásához is köthető, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg vagy a 

kiíró által a pályázati felhívásban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani. 
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16.2. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályá-

zatok elbírálása után – a 16.3. bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve – vissza kell adni. A biztosíték lehet 

készpénz, a biztosíték összegét a kiíró határozza meg, ezt a pályázati felhívásban teszi közzé. 

 

16.3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé 

alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a 

szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.  

 

Ajánlati kötöttség, az eltérés oka 

 

17.1. A pályáztató az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. 

 

17.2. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. 

 

18. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja,  

 

a./ ha a kiíró a pályázót – határidő kitűzésével – módosításra hívja fel,  

b./ ha a kétfordulós pályázat első fordulójának eredményeképpen a második fordulóban történő részvételre jogot 

szerzett, a második fordulóban benyújtott ajánlatot a kiíró felhívásában meghatározott korlátok között módo-

síthatja. Más esetekben az eredeti ajánlattól való eltérés érvénytelen. Ilyen előírás hiányában pályázó csak a pá-

lyázat pénzügyi részét – beleértve a vételárat, fizetési ütemezést és a biztosítékot is – változtathatja meg. Más 

ajánlati feltételek módosítása érvénytelen, ilyen esetben az ajánlat a módosítással érintett részében részlegesen 

érvénytelen és helyébe az első fordulóban tett ajánlati feltétel lép. 

 

A pályázat visszavonása, kizárás a pályázatból 

 

19.1. A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. Ezt a döntését köteles a pályáza-

ti felhívás közzétételére vonatkozó szabályok szerint meghirdetni, ill. zártkörű pályázat esetén erről az ajánlattevő-

ket haladéktalanul írásban értesíteni. 

 

19.2. A pályázatnak a kiíró általi visszavonása esetén - ha a pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték 

fejében történt - a kiíró a dokumentumok visszaszolgáltatása ellenében köteles a pályázónak az ellenértéket vissza-

fizetni. 

 

19.3. A pályázati kiírásban vagy a dokumentációban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, 

továbbá az adatszolgáltatási, ill. az ajánlattevőt az eljárási rend alapján terhelő egyéb kötelezettség súlyos megsze-

gése a pályázatból történő kizárást vonja maga után. 

 

19.4. Ha nincs egyetlen pályázó sem, aki a pályázati kiírásban szereplő feltételeket maradéktalanul teljesítette, akkor a 

kiíró - a pályázat lezárása után - a pályázatot ajánlatkérés során benyújtott ajánlattételnek tekintheti és az ajánlato-

kat így kezelheti. Ez esetben a kiíró a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést köthet, ha a pályázat megfelel az 

ajánlatkérés során megkívánt minimális követelményeknek. Amennyiben nem felel meg a követelménynek, újabb 

pályázat kiírása mellett dönthet. Azt, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb, az eset összes körülményeinek alapos 

mérlegelésével kell eldönteni. 

 

20. Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja az ajánlatát. 

 

21. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan más 

jogcímen sem terjeszthet elő követelést. 

 

VI. fejezet 

 

Ajánlatok beérkezése, elbírálása 

 

A pályázati ajánlat 

 

22.1. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes nyilatkozatát, különösen: 

 

a./ a pályázati felhívásban foglalt feltételekre vonatkozóan, 

b./ a pályázat tárgyául szolgáló vagyon hasznosításának vagy a szolgáltatás teljesítésének a pályázati felhívásban 

megjelölt módjáról, 

c./ a vételár vagy ellenszolgáltatás összegéről, fizetési feltételek vállalásáról. 
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22.2. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, akkor az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazol-

ja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy az általa meg 

0jelölt személy rendelkezésére bocsátotta. 

 

23.1. Az ajánlattevő az ajánlatában közölt egyes adatoknak az elbírálás utáni nyilvánosságra hozatalát is megtiltja, kivé-

ve az ajánlattevő a nevének, az ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek a nyilvánosságra hozatalát. 

 

23.2. Az ajánlatot - ha a kiíró másképpen nem rendelkezik - zártan (például lepecsételt borítékban) kell benyújtani, és 

fel kell tüntetni az adott pályázatra utaló jelzést. 

 

A pályázati ajánlatok beérkezése, felbontása, 

ismertetése 

 

24.1. A pályázatok beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt boríték-

ra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét. 

 

24.2. A pályázatok bontásán a kiíró képviselője, az ajánlattevők, ill. meghatalmazottjaik, valamint a verseny tisztaságát 

biztosító személy  lehet jelen. 

 

24.3. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képvise-

leti jogosultságát, ill. annak mértékét. 

 

25. Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), 

az ajánlatok lényeges tartalmát azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltot-

ta. Az ajánlatok felbontásakor, ill. ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

26.1. A kiíró képviselője az ajánlatok felbontása után felvilágosításokat kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a 

pályázatok értékelése, ill. összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, ill. az azokra az érintett pá-

lyázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. Ez nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott 

pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását, csak az értelmezését szolgálhatja. 

 

26.2. Az ajánlatok értékeléséhez az előkészítést végző személy információkat köteles beszerezni a pályázók megbízha-

tóságáról. 

A pályázat elbírálása 

 

27.1. A pályázaton benyújtott ajánlatokat a kiíró vagy általa meghatározott bizottság, személy értékeli és bírálja el. 

 

27.2. Az értékelő (elbíráló) az ajánlatok felbontását követően köteles megállapítani azt, hogy melyek azok az ajánlatok, 

amelyek érvénytelenek. Azoknak az ajánlattevőknek, akiknek a pályázatát érvénytelenítették, a pályázati eljárás 

további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt. 

 

28.1. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a./ olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton, 

b./ az ajánlatot a kiírásban meghatározott, ill. a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be, 

c./ az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltak-

nak, 

 

d./ biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak meg-

felelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 

e./ amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, valamely feltételhez kö-

ti, 

f./ olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az önkor-

mányzattal vagy intézményével szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 

 

28.2. Az érvénytelen ajánlatot úgy kell tekinteni, mintha az érintett pályázó nem tett volna ajánlatot az adott pályázati 

eljárás keretében. 

 

29. Érvényes az az ajánlat, amely mindenben megfelel – azaz mind formai, mind pedig tartalmi követelményeit te-

kintve – a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

 

30. Ha a kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül a testület által fenntartott hatáskör esetén a 

soron következő ülésen kell elbírálni. 
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31.1. A pályázat értékelésében, elbírálásában részt vevő személy nem lehet az ajánlatot benyújtó pályázó: 

 

a./ a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b./ pontjában meghatározott 

közeli hozzátartozója, 

b./ munkaviszony alapján közvetlen felettese vagy beosztottja, 

c./ szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 

d./ ha pályázó jogi személy vagy cég, annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezető állású alkalmazottja. 

 

31.2. A 31.1. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében és elbírálásában résztvevőtől 

bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (továbbiakban: elfogultság). 

 

31.3. A pályázat értékelésében, elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely, a 

31.1. és 31.2. bekezdésekben körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

 

31.4. Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 

 

32. A pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett kell 

dönteni. 

 

33.1. A pályázat elbírálásakor az elbírálásra jogosult köteles dönteni arról, hogy a pályázat eredményes volt-e, vagy 

nem.  

 

33.2. Eredménytelen a pályázat, ha: 

 

a./ a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, 

b./ a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek, vagy más, a pályázatra 

vonatkozó előírásnak, 

c./ kétfordulós pályázat esetén a második fordulón egyetlen ajánlattevő sem jelent meg, ill. a második fordulóra 

meghívott egyetlen pályázó sem tett olyan értékelhető ajánlatot, amely megfelelt volna a pályázati kiírásban 

foglalt követelményeknek, 

d./ a kiíró valamely ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit egyébként sú-

lyosan sértő cselekménye miatt a pályázat érvénytelenítése mellett döntött, 

e./ a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázat kiírását rendelje el. 

 

34.1. Ha az ajánlatok értékelése és elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, az elbíráló az ajánlattevőktől 

felvilágosítást kérhet. A kért adatok, kérdésekre adott válaszok azonban a benyújtott ajánlat módosítását nem 

eredményezhetik. 

 

34.2. A kiíró az ajánlatokat kizárólag az elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel kü-

lön meg kell állapodni. 

 

35.1. A kiíró az egyfordulós pályázatnál a pályázatok elbírálását követően valamennyi érvényesen ajánlatot tett személyt 

ajánlataik módosítására hívhatja fel akkor, ha a pályázatok azonos, vagy közel azonos tartalmúak, továbbá akkor, 

ha ettől kedvezőbb eredmény várható. 

 

35.2. Kétfordulós pályázat esetén a kiíró ajánlataik módosítására felhívja az első forduló valamennyi résztvevőjét, vagy 

az általa meghatározott számú legjobbnak minősített ajánlattevőt, a pályázati kiírásban foglaltak szerint.  

 

35.3. A kiíró ezt követően dönt az ajánlatok végső sorrendjéről. 

 

A pályázat eredményének közzététele 

 

36. A kiíró az ajánlatok elbírálására vonatkozó végső döntését a pályázati kiírásban meghatározott időpontban és mó-

don kihirdeti. A kihirdetésre - lehetőség szerint - ha az értékelés nyilvános volt az ajánlattevőket meg kell hívni. A 

kihirdetésben jelen nem lévő ajánlattevőket a döntésről haladéktalanul írásban értesíteni kell. 

 

37. A kiíró zártkörű (meghívásos) pályázat esetén az ajánlatkérés eredményét a pályázatban résztvevőkkel közvetlenül 

ismertetni kell. 

 

38. Csak azzal a pályázóval köthető szerződés, aki a pályázat nyertese, mert összességében az önkormányzati vagyon 

megvásárlása, hasznosítása, szolgáltatás ellátása szempontjából a kiírásban foglalt értékelési szempontoknak, ill. 

az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek legmegfelelőbb ajánlatot tette. 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 43. § 3. pontja értelmében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

jogkörében eljárva a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1.  § 

 

(1) A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák munkásságának elismerésére, 

akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését, hírnevének növelését szolgálták, tevé-

kenységükkel kimagasló egyéni és csoportérdemeket szereztek, az alábbi kitüntető díjakat ala-

pítja: 

a. Pro Comitatu Somogy Díj, 

b. Somogy Polgáraiért Díj. 

 

(2) A Somogy Megyei Közgyűlés az olyan magánszemélyek és közösségek teljesítményének, va-

lamint közösségeknek, épített és természetes környezeti, kulturális értékeknek az elismerésére, 

amelyek nemcsak a szűkebb, de a tágabb környezet megítélése szerint is maradandó értékek, a 

somogyi emberek találékonyságát, hozzáértését, hagyományait mutatják Örökségünk – 

Somogyország Kincse Címet alapít. 

 

(3) A Somogy Megyei Közgyűlés „(Fő)Jegyző Emeritus” Címet adományozhat annak a személy-

nek, aki megyei jegyzőként Somogy megyéért kiemelkedő tevékenységet végzett, és az e ren-

deletben hivatkozott feltételeknek megfelel. 

 

(4) A Somogy Megyei Közgyűlés „Elnök Emeritus”, „Alelnök  Emeritus” Címet adományozhat 

annak a személynek, aki a Somogy Megyei Önkormányzat elnökeként, alelnökeként Somogy 

megyéért kiemelkedő tevékenységet végzett, és az e rendeletben hivatkozott feltételeknek meg-

felel. 

 

(5) A Somogy Megyei Közgyűlés „Somogy Megye Örökös Közgyűlési Tagja” Címet adományoz-

hat annak a személynek, aki a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjaként So-

mogy megyéért kiemelkedő tevékenységet végzett, és az e rendeletben hivatkozott feltételek-

nek megfelel. 

 

Általános rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) A kitüntető díjakat és a Címet a megyei közgyűlés adományozza. 

(2) A kitüntető díjak adományozására a megyei közgyűlés tagjai, külső bizottsági tagok és a tele-

pülési önkormányzatok tehetnek javaslatot. 

(3) A kitüntető díjakat minden év január 6-án, Somogy Megye Napján, a megyei közgyűlés elnöke 

adja át ünnepélyes keretek között. 

(4) Kiemelkedő esemény vagy évforduló alkalmával - a közgyűlés döntése szerint - a kitüntető 

díjak a (3) bekezdésben foglalttól eltérő időpontban is adományozhatók. 

(5) A Címre valamennyi somogyi lakos, közösség, valamint a Somogy Megyei Értéktár Bizottság 

tehet javaslatot az általa tárgyévet megelőző évben szeptember hónapig minősített értékek kö-

zül minden év június 30. napjáig az erre a célra szolgáló, a Somogy Megyei Önkormányzat 
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honlapján megjelenő nyomtatványon. A Cím adományozásának nyilvánosságra hozatalára a 

megyenapi rendezvénysorozat keretében kerül sor. Az azzal járó diplomát, kisplasztikát, ill. 

táblát, valamint az aranyozott miniatűr grafikát az érintett település, tájegység jeles ünnepén a 

megyei közgyűlés elnöke adja át. 

(6) Esemény vagy évforduló alkalmával a közgyűlés elnöke a jelentős tevékenységet végző szemé-

lyek, vagy kollektívák részére az eseményre, vagy évfordulóra utaló Elnöki Elismerő Okleve-

let, vagy emlékplakettet, vagy emléktárgyat is adományozhat. 

 

3. § 

 

(1) A kitüntető díjban és Címben részesítettekről - a kitüntetés/Cím megnevezésének, az adomá-

nyozás évének, a kitüntetett/Címben részesült nevének, ill. az adományozáskor betöltött funk-

ciójának feltüntetésével - nyilvántartást kell vezetni. 

(2) Ugyanazon személy ugyanabban a kitüntető díjban egy közgyűlési ciklusban csak egy alka-

lommal részesíthető. 

(3) Megbízatása alatt nem adományozható kitüntető díj a megyei közgyűlés tagja, valamint a Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozója, ill. hozzátartozója részére. 

 

4. § 

 

(1) A kitüntető díjak és a Cím pénzügyi fedezetét a megyei önkormányzat költségvetésében kell 

biztosítani. 

(2) A kitüntető díjakkal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz-

za. A Címmel járó diploma, kisplasztika, ill. tábla leírását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmaz-

za. 

(3) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalom összegét a közgyűlés a megyei önkormányzat éves költ-

ségvetési rendeletében állapítja meg. Az összeg után járó közterheket a megyei önkormányzat 

viseli. 

5. § 

 

(1) A kitüntető díjat vissza kell vonni attól a személytől, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 

jogerősen eltiltott.  

(2) A kitüntető díjat vissza lehet vonni attól, aki a kitüntető díj viselésére érdemtelenné vált. 

(3) A kitüntető díj visszavonásának kezdeményezésére a 2. § (2) bekezdésében meghatározottak 

jogosultak. 

(4) A visszavonásról a javaslat alapján a közgyűlés dönt és gondoskodik a kitüntető díj bevonásá-

ról. 

 

PRO COMITATU SOMOGY DÍJ 

 

6. § 

 

(1) Pro Comitatu Somogy Díj - a megye legmagasabb elismeréseként - annak a magyar vagy kül-

földi állampolgárnak adományozható, aki valamely jelentős eredményt hozó tevékenységével 

vagy egész életművével országos, illetve nemzetközi hírű elismerést vívott ki, hozzájárulva ez-

zel közvetlenül vagy közvetve Somogy megye fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. A 

közgyűlés megosztott díjat nem adományoz. 

(2) A kitüntető díjat évenként egy magyar vagy külföldi állampolgárnak lehet adományozni. Kivé-

teles és kiemelkedő évfordulók alkalmával a kiadható kitüntető díj számát a közgyűlés meg-

emelheti. 

7. § 
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(1) A Pro Comitatu Somogy Díjjal a megye címerével díszített aranygyűrűt, oklevelet és nettó 

250.000 Ft összegű pénzjutalmat kell átadni.  

(2) Az aranygyűrű pénzben kifejezett értéke után járó személyi jövedelemadót a megyei önkor-

mányzat viseli. 

 

8. § 

 

(1) A Pro Comitatu Somogy Díj birtokosa jogosult a megyei közgyűlés ülésein tanácskozási joggal 

részt venni, külön felkérés alapján Somogy megyét képviselni. 

(2) A Pro Comitatu Somogy Díj birtokosát elhalálozása esetén a megyei önkormányzat saját halott-

jának tekintheti. A saját halottá nyilvánítás esetén történő eljárás szabályait külön önkormány-

zati  rendelet szabályozza.  

 

SOMOGY POLGÁRAIÉRT DÍJ 

 

9. § 

 

(1) Somogy Polgáraiért Díj azoknak a személyeknek, illetve kollektíváknak adományozható, akik 

Somogy megyéért és az itt élő emberekért munkálkodnak kiemelkedő eredményességgel. A 

közgyűlés megosztott díjat is adományozhat. 

(2) A kitüntető díjból évente legfeljebb 10 adományozható. Indokolt esetben a kiadható kitüntető 

díjak számát a közgyűlés +10%-kal megemelheti.  

(3) A Somogy Polgáraiért Díj posztumusz is adományozható. 

(4) A Somogy Polgáraiért Díjjal emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat kell átadni, amelynek 

összege nettó 100.000,-Ft. 

(5) A közgyűlés megosztott díj adományozása esetén a díjjal járó emlékplakettet és oklevelet va-

lamennyi díjazott részére átadja, házaspárok esetén egy közös emlékplakett és oklevél kerül át-

adásra. Megosztott díj esetén a pénzösszeg egyszeres. 

(6) A posztumusz Somogy Polgáraiért Díj adományozásakor emlékplakettet és oklevelet kell az 

adományozott örökösének (örököseinek) átadni. Posztumusz díj esetén pénzösszeg nem jár. 

 

ÖRÖKSÉGÜNK – SOMOGYORSZÁG KINCSE CÍM 

 

10. §  

 

(1) Az Örökségünk – Somogyország Kincse Címmel az olyan épített és természetes környezeti, 

kulturális értékek létrehozása, feltárása, megóvása, ill. közkinccsé tétele ismerhető el, amelyek 

a magánszemélyek, jogi személyek, ill. közösségeik tevékenységeképpen maradandó értékek és 

a somogyi emberek találékonyságát, hozzáértését, hagyományait mutatják, amelyekre méltán 

lehet büszke mindenki megyénkben. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti Címből évente legfeljebb 3 adományozható. 

(3) A Cím adományozásáról diploma és kisplasztika kerül átadásra, amelyből egy példányt – 

amennyiben nevesíthető – az érintett személy vagy közösség, egy további példányt pedig az 

érintett önkormányzat kap. Épített és természeti kincs esetén tábla is készül, amelyet az elis-

mert értéknek megfelelő, méltó helyen kell elhelyezni. A Címmel járó aranyozott miniatűr gra-

fikából egy példány az adományozott részére kerül átadásra, míg egy további példány a Me-

gyeháza Értéktermében kerül méltó módon elhelyezésre. 

(4) A címmel érintett közösségek, önkormányzatok a kitüntető címet marketing munkájukban 

megjeleníthetik, felhasználhatják. 

(5) Az elismerést az érintett település, tájegység kiválasztott jeles ünnepén adja át a közgyűlés el-

nöke. 
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„(FŐ)JEGYZŐ EMERITUS” CÍM 

 

11. §  

 

(1) A „Jegyző Emeritus” Cím annak adományozható, aki a Somogy Megyei Önkormányzatnál 

legalább három önkormányzati cikluson keresztül jegyzői feladatot látott el. 

(2) Azon jegyző számára, aki a megyei önkormányzatnál főjegyzőként került/kerül kinevezésre, 

vagy címzetes főjegyzői címet visel, a díjat „Főjegyző Emeritus” megnevezéssel kell adomá-

nyozni. 

(3) A Cím adományozása határozatlan időre szól. 

(4) A Cím adományozására a közgyűlés elnöke vagy a közgyűlés tagja tehet javaslatot. 

(5) A Címmel oklevelet és egyszeri pénzjutalmat kell átadni, amelynek összege nettó 250.000,-Ft. 

 

„ELNÖK EMERITUS”, „ALELNÖK EMERITUS” CÍM 

 

12. § 

 

(1) „Elnök Emeritus”, „Alelnök Emeritus” Cím adományozható annak a személynek, aki a So-

mogy Megyei Önkormányzat főállású elnökeként, főállású vagy társadalmi megbízatású alel-

nökeként Somogy megyéért kiemelkedő tevékenységet végzett. 

(2) A Címek adományozása határozatlan időre szól. 

(3) A Címek adományozására a közgyűlés elnöke vagy a közgyűlés tagja tehet javaslatot. 

(4) A Címekkel oklevelet és egyszeri pénzjutalmat kell átadni, amelynek összege címenként nettó 

250.000,-Ft. 

 

„SOMOGY MEGYE ÖRÖKÖS KÖZGYŰLÉSI TAGJA” CÍM 

 

13. § 

 

1) „Somogy Megye Örökös Közgyűlési Tagja” Cím adományozható annak a személynek, aki a 

Somogy Megyei Önkormányzatnál közgyűlési tagi tisztséget tölt be, vagy töltött be és Somogy 

megyéért kiemelkedő tevékenységet végzett. 

2) A Cím adományozása határozatlan időre szól. 

3) A Cím adományozására a közgyűlés elnöke vagy a közgyűlés tagja tehet javaslatot. 

4) A Címmel oklevelet és egyszeri pénzjutalmat kell átadni, amelynek összege nettó 250.000,-Ft. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

14. § 

 

(1) E rendelet 8. §-ának rendelkezéseit alkalmazni kell a Somogyért Kitüntető Cím birtokosai vo-

natkozásában is. 

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

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Somogy Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/1999.(IV.12.) önkormányzati rendelete ha-

tályát veszti, a korábban kiadott díjak változatlanul érvényesek. 

            

 

            

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

 megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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1. sz. melléklet 

 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

önkormányzati rendelethez 

 

 

1./ A Pro Comitatu Somogy Díjhoz
 
 adandó oklevél leírása: 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

Pro Comitatu Somogy Díjat
 
 

 

adományoz 

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

részére 

 

Somogy megye és polgárai 

érdekében kifejtett kiemelkedő munkásságának elismeréseként. 

 

 

Kaposvár, .................................... 

 

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

 Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

2./ A Somogy Polgáraiért Díjhoz adandó emlékplakett leírása: 

 Díszdobozban a megye címerével díszített plakett, hátoldalán feltüntetve a díj elnevezése. 

 

3./ A Somogy Polgáraiért Díjhoz adandó oklevél leírása: 

 

 

 Az oklevél zöld bársony borítóján aranyozott nyomással Somogy megye címere és a díj meg-

nevezése szerepel. Az oklevél szövege:  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

Somogy Polgáraiért Díjat 

adományoz 

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

részére 

Somogy polgárai érdekében végzett 

  munkájáért. 

 

Kaposvár, .................................... 

 

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

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 
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4./ A „(Fő)Jegyző” Emeritus Címhez adandó oklevél leírása: 

 

Az oklevél zöld bársony borítóján aranyozott nyomással Somogy megye címere és a díj megneve-

zése szerepel. Az oklevél szövege:  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

(Fő)Jegyző Emeritus Címet 

adományoz 

 

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

részére 

 

a Somogy Megyei Önkormányzatnál 

 

……………………. önkormányzati cikluson keresztül végzett 

 

kiemelkedő jegyzői/főjegyzői munkájáért. 

   

 

Kaposvár, .................................... 

 

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

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

 

5./ Az „Elnök Emeritus” és az „Alelnök Emeritus” Címhez adandó oklevél leírása: 

 

Az oklevél zöld bársony borítóján aranyozott nyomással Somogy megye címere és a díj megneve-

zése szerepel. Az oklevél szövege:  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

Emeritus Elnök / Emeritus Alelnök Címet 

adományoz 

 

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

részére 

 

a Somogy Megyei Önkormányzat főállású elnökeként / főállású / társadalmi megbízatású alel-

nökeként 

 

Somogy megyéért  

 

végzett kiemelkedő munkájáért. 

 

 

Kaposvár, .................................... 

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

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 
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6./ A „Somogy Megye Örökös Közgyűlési Tagja” Címhez adandó oklevél leírása: 

  

Az oklevél zöld bársony borítóján aranyozott nyomással Somogy megye címere és a díj megneve-

zése szerepel. Az oklevél szövege:  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

Somogy Megye Örökös Közgyűlési Tagja Címet 

adományoz 

 

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

részére 

 

a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjaként 

 

Somogy megyéért  

 

végzett kiemelkedő munkájáért. 

 

 

Kaposvár, .................................... 

 

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

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 
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2. sz. melléklet 

 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló  

önkormányzati rendelethez 

 

 

1./ Az Örökségünk – Somogyország Kincse Címhez adandó Diploma leírása 

 

A Címhez járó Diploma zöld bársonnyal borított, keménytáblás, A/5-ös méretű, amelyen ara-

nyozott nyomással Somogy megye címere és a Diploma megnevezés szerepel. 

 

A Diploma szövege: 

 

  

A SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

 

a ………………….. sz.  

közgyűlési határozat értelmében 

 

ÖRÖKSÉGÜNK –  

SOMOGYORSZÁG KINCSE 

 

kitüntető címet adományoz  

 

a 

 

………………………….. 

 

 

Kaposvár,……………………. 

 

……………………. 

a megyei közgyűlés 

elnöke 

 

 

 

2./ Az Örökségünk – Somogyország Kincse Címhez adandó kisplasztika leírása: 

 

12 cm átmérőjű, homorú bronz plakett, csiszolva, patinázva. A bronzplakett jelzése VGY szig-

nóval ellátott, amely a készítője, Várhelyi György szobrászművész kézjegye. 

 

A bronzplaketten Somogy megye stilizált térképe látható, benne a megye ősi címere, rajta kör-

feliratban az Örökségünk – Somogyország Kincse véset található. 

 

A bronzplakett hátoldalán az adományozás évszáma található. 
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3./ Az Örökségünk – Somogyország Kincse Címhez elhelyezendő réztábla leírása: 

 

A SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

 

ÖRÖKSÉGÜNK – SOMOGYORSZÁG KINCSE 

 

kitüntető címet adományozott 

 

a 

 

………………………….. 

 

 

………………………………… 

 

……………………. 

a megyei közgyűlés 

elnöke 

 

A réztábla A/5 méretű.  

 

 

4./ Az Örökségünk – Somogyország Kincse Címhez adandó aranyozott miniatűr grafika leírása: 

 

A 23 karátos aranyfóliával bevont lemezre speciális technológiával az „Örökségünk – 

Somogyország Kincse” címmel kitüntetett érték képe kerül nyomtatásra. 
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

23/2017.(III.17.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2017. már-

cius 17-i soron kívüli ülés napirendjét. 

 

24/2017.(III.17.) közgyűlési határozat 

 

A Vármegyeháza épületegyüttes déli épülete 

felújításával kapcsolatos Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával megkötendő Együtt-

működési Megállapodás módosításáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a 20/2017.(III.2.) 

számú határozatát visszavonja. 

 

 Felelős:    Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

        Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 Határidő:  értelem szerint 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja az előter-

jesztés mellékletét képező Kaposvár Megyei Jogú 

Város és a Somogy Megyei Önkormányzat által kö-

tendő Együttműködési Megállapodást, és felhatal-

mazza a Közgyűlés Elnökét és a Megyei Jegyzőt 

annak aláírására. 

 

 Felelős:    Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

        Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 Határidő:  értelem szerint 

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy az 

Együttműködési Megállapodásban rögzített felada-

tokat a Somogy Megyei Önkormányzat a Hivatala 

által bonyolítsa le. 

 

   Felelős:     Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 Határidő:   értelem szerint 

 

25/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2017. április 

12-i soron kívüli zárt ülés napirendjét. 

 

A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek 

elbírálására irányuló Irányító Hatóság által meg-

küldött összesített döntési javaslat elfogadásáról 

 

26/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.1-15 azonosító-

számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című 

felhívására LÁBOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

által benyújtott TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00001 azono-

sítószámú, „A lábodi iparterülethez kapcsolódó alap-

infrastruktúra kiépítése, közlekedőfelület kialakítása” 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

27/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.1-15 azonosító-

számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című 

felhívására KAPOSMÉRŐ KÖZSÉG ÖNKOR-

MÁNYZAT által benyújtott TOP-1.1.1-15-SO1-2016-

00002 azonosítószámú, „Ipari terület fejlesztés Ka-

posmérőben” című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

28/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.1-15 azonosító-

számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című 

felhívására HERESZNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNY-

ZAT által benyújtott TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00003 

azonosítószámú, „Ipari terület fejlesztés Heresznyén” 

című projekt kapcsán nem ért egyet az Irányító Ható-

ság által megküldött döntési javaslattal, tekintettel arra, 

hogy az ellentétes a Somogy megyei TOP Projekt Bi-

zottság által átruházott hatáskörben a 272/2014. (XI. 

5.) Kormányrendelet 57/A. § (4) bekezdése alapján a 

Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazásával megho-

zott döntéssel. 

 

29/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.1-15 azonosító-

számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című 

felhívására Csurgói Ipari Park Beruházó Korlátolt 

Felelősségű Társaság által benyújtott TOP-1.1.1-15-
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SO1-2016-00004 azonosítószámú, „Iparterület fejlesz-

tése Csurgón” című projekt kapcsán egyetért az Irányí-

tó Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

30/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.1-15 azonosító-

számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című 

felhívására NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZA-

TA  által benyújtott TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00007 

azonosítószámú, „A déli iparterület fejlesztése Nagya-

tádon” című projekt kapcsán egyetért az Irányító Ható-

ság által megküldött döntési javaslattal. 

 

31/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által be-

nyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószá-

mú, „Központi konyha korszerűsítése” című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

32/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

SOMOGYBABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

által benyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003 azono-

sítószámú, „Helyi termelők, helyi piacra jutásának 

támogatása Somogybabodon” című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

33/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által be-

nyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00004 azonosítószá-

mú, „Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása 

Somogybabodon” című projekt kapcsán nem ért egyet 

az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal, 

tekintettel arra, hogy az ellentétes a Somogy megyei 

TOP Projekt Bizottság által átruházott hatáskörben a 

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 57/A. § (4) bekez-

dése alapján a Somogy Megyei Közgyűlés felhatalma-

zásával meghozott  döntéssel. 

   

34/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

által benyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00005 azono-

sítószámú, „Szövetkezeti Bolt nyitása és Petörke Por-

téka termelői piac továbbfejlesztése Bárdudvarnokon” 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

35/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

SÁGVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által be-

nyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 azonosítószá-

mú, „Vásártér fejlesztés" című projekt kapcsán egyetért 

az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

36/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00007 azonosítószámú 

„Barcs város központi konyhájának rekonstrukciója” 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

37/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
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származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00008 azonosító-

számú „A zselickislaki termelői piac létrehozása" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

38/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00009 azonosítószámú „Vá-

sárcsarnok és piac kialakítása Tabon" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

39/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

KAPOSMÉRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00010 azonosító-

számú „Meglévő őstermelői piacon elárusítóhely kiala-

kítása és a helyi termékek piacra jutását segítő épület 

felújítása, korszerűsítése" című projekt kapcsán nem ért 

egyet az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal, tekintettel arra, hogy az ellentétes a Somogy 

megyei TOP Projekt Bizottság által átruházott hatás-

körben a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 57/A. § 

(4) bekezdése alapján a Somogy Megyei Közgyűlés 

felhatalmazásával meghozott  döntéssel. 

 

40/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által be-

nyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00011 azonosítószá-

mú „Fonyód a fejlődés útján – A piaccsarnok és kör-

nyékének felújítása" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

41/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-1.1.3-15 azonosító-

számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására 

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által be-

nyújtott TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosítószá-

mú „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely Községben" 

című projekt kapcsán nem ért egyet az Irányító Ható-

ság által megküldött döntési javaslattal, tekintettel arra, 

hogy az ellentétes a Somogy megyei TOP Projekt Bi-

zottság által átruházott hatáskörben a 272/2014. (XI. 

5.) Kormányrendelet 57/A. § (4) bekezdése alapján a 

Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazásával megho-

zott döntéssel. 

 

42/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által be-

nyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószá-

mú „Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

43/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására 

BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

által benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00003 azono-

sítószámú „Ökoturisztikai fejlesztés Bárdudvarnokon" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

44/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 
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szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására Alsó-

bogátért Alapítvány által benyújtott TOP-1.2.1-15-

SO1-2016-00004 azonosítószámú „Turisztikai szolgál-

tató központ kialakítása az alsóbogáti Festetics-Inkey 

kastélyparkban" című projekt kapcsán egyetért az Irá-

nyító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

45/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására SE-

GESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú 

„Kulturális turizmus fejlesztése Segesden" című pro-

jekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megkül-

dött döntési javaslattal. 

 

46/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására 

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú 

„Kerékpáros turizmus fejlesztése a Csurgó és Gyéké-

nyes közötti útvonal kiépítésével" című projekt kap-

csán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

47/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására 

GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00007 azonosító-

számú „Vízi- és horgászturizmus fejlesztése Gyéké-

nyesen" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

48/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására BA-

LATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

által benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 azono-

sítószámú „Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

49/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására BA-

LATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

által benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009 azono-

sítószámú „Balatonföldváron a nyugati strand turiszti-

kai infrastruktúrájának fejlesztése" című projekt kap-

csán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

50/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására ZA-

MÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú 

„Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Za-

márdiban" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

51/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására KŐ-
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RÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00011 azonosító-

számú „Szántód-Kőröshegy-Kereki turisztikai kerék-

párút fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

52/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására NIK-

LA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00013 azonosítószámú „Inte-

raktív Méhészeti Múzeum kialakítása Niklán" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

53/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására BA-

LATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosító-

számú „PLATÁN STRAND FEJLESZTÉSE" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

54/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására ZSE-

LICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00015 azonosító-

számú „Zselici kerékpáros-turisztikai hálózat kialakítá-

sa és fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

55/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására BU-

ZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00016 azonosítószámú 

„Berek Látogatóközpont" című projekt kapcsán egye-

tért az Irányító Hatóság által megküldött döntési javas-

lattal. 

 

56/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására NA-

GYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00017 azonosítószámú 

„Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmus-

fejlesztés Nagyatádon" című projekt kapcsán egyetért 

az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

57/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására BA-

LATONFENYVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

által benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 azono-

sítószámú „Balatonfenyves - Buzsák-Csisztapuszta 

kisvasút fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

58/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására FEL-

SŐMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

által benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00019 azono-

sítószámú „Interaktív, többfunkciós kiállító és bemuta-

tótér kialakítása Felsőmocsoládon" című projekt kap-

csán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 
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59/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azono-

sítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására BA-

LATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNY-

ZATA által benyújtott TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020 

azonosítószámú „Balatonszárszó kulturális és aktív 

turisztikai fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

60/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására LÁ-

BOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú „Lá-

bodi Csicsergő Óvoda komplex fejlesztése" című pro-

jekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megkül-

dött döntési javaslattal. 

 

61/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására SO-

MOGYSZIL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00002 azonosító-

számú „Somogyszil - Óvoda felújítás" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

62/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására KUTAS 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

1.4.1-15-SO1-2016-00003 azonosítószámú „Biztos 

kezdet – Óvodafejlesztés Kutason" című projekt kap-

csán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

63/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására BALA-

TONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005 azonosító-

számú „Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

64/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására KÉT-

HELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  által benyúj-

tott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 azonosítószámú 

„Kéthely Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bőví-

tése bölcsődével" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

65/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására SÁG-

VÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú „Ság-

vári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése" című pro-

jekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megkül-

dött döntési javaslattal. 

 

66/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 
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A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására BER-

ZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00011 azonosító-

számú „Szent Antal óvoda és bölcsőde komplex felújí-

tása" című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság 

által megküldött döntési javaslattal. 

 

67/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására BALA-

TONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00015 azonosító-

számú „Esélyt a legkisebbeknek!” – A Balatonszemesi 

Nyitnikék Óvoda családbarát fejlesztése" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

68/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására 

NAGYBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00018 azonosító-

számú „Nagyberki Manó Tanoda Óvoda felújítása” 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

69/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására BALA-

TONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00020 azonosító-

számú „Balatonlelle óvoda fejlesztése” című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

70/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására BALA-

TONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00021 azonosító-

számú „Óvoda fejlesztése Balatonberényben” című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

71/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására IHA-

ROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott 

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00022 azonosítószámú„ Az 

IHAROSI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális 

fejlesztése” című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

72/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására ZSE-

LICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00025 azonosító-

számú „Bölcsőde építése Zselickislak Községben” 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

73/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 
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A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására NA-

GYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00026 azonosítószámú 

„Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagya-

tádon” című projekt kapcsán egyetért az Irányító Ható-

ság által megküldött döntési javaslattal. 

 

74/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztat ás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására KŐ-

RÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027 azonosító-

számú „Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvo-

da felújítása, és családbarát fejlesztése” című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

75/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztat ás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására NÁ-

GOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00028 azonosítószámú 

„Óvoda és bölcsőde kialakítása” című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

76/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztat ás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására FO-

NYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00029 azonosítószámú "Fo-

nyód a fejlődés útján! - Az óvoda és bölcsőde felújítása 

és eszközbeszerzése" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

77/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására Nagy-

ölelés Nonprofit Bt. által benyújtott TOP-1.4.1-15-

SO1-2016-00030 azonosítószámú " Gyermekellátó 

kapacitások létrehozása a Nagyölelés Nonprofit Bt-nél" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

78/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására PÁL-

MAJOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00031 azonosítószámú 

"A kicsik is számítanak!" című projekt kapcsán egye-

tért az Irányító Hatóság által megküldött döntési javas-

lattal. 

 

79/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására LÁT-

RÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00034 azonosítószámú 

"Látrányi bölcsőde férőhelybővítése" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

80/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 
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A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására KA-

DARKÚT ÉS TÉRSÉGE ÓVODAFENNTARTÓ 

TÁRSULÁS által benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-

00036 azonosítószámú "Mini bölcsőde kialakítása és 

óvoda udvar fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért 

az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

81/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására 

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által be-

nyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039 azonosítószá-

mú "Bölcsőde épület építése Ádánd községben" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

82/2017.(IV12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására KA-

POSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040 azonosítószámú 

„Ez(er) egy mesevár” – óvoda és bölcsőde fejlesztése 

Kaposfőn" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

83/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására BATÉ 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-

1.4.1-15-SO1-2016-00041 azonosítószámú "Batéi 

Szivárvány Tagóvoda fejlesztése" című projekt kap-

csán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

84/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására PUSZ-

TAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00042 azonosító-

számú "Pusztakovácsi Óvodafejlesztés" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

85/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására AGAPÉ 

Egyenlő Esélyekért Egyesület által benyújtott TOP-

1.4.1-15-SO1-2016-00043 azonosítószámú "Családi 

Bölcsőde létesítése Kiskorpádon" című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

86/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására CSUR-

GÓI ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSU-

LÁS által benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00049 

azonosítószámú "Csurgói óvodák kültéri eszközparkjá-

nak fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért az Irá-

nyító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

87/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 
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A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására BALA-

TONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY-

ZAT által benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00051 

azonosítószámú "Bölcsődei szolgáltatás kialakítása 

Balatonszentgyörgyön" című projekt kapcsán egyetért 

az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

88/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azono-

sítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével” című felhívására BALA-

TONSZABADI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00053 azonosító-

számú "Bölcsőde és Óvoda fejlesztés Balatonszabadi-

ban" című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság 

által megküldött döntési javaslattal. 

 

89/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-2.1.2-15 azonosító-

számú „Zöld város kialakítása” című felhívására TAB 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

2.1.2-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú "Zöld város 

kialakítása Tabon" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

90/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-2.1.2-15 azonosító-

számú „Zöld város kialakítása” című felhívására BA-

LATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

által benyújtott TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 azono-

sítószámú „Balatonföldvár Zöld város program megva-

lósítása" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

91/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-2.1.2-15 azonosító-

számú „Zöld város kialakítása” című felhívására BA-

LATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00004 azonosító-

számú „Zöld város kialakítása Balatonlellén" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

92/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-2.1.2-15 azonosító-

számú „Zöld város kialakítása” című felhívására 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú 

„Barcs az élhető zöld város" című projekt kapcsán nem 

ért egyet az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal, tekintettel arra, hogy az ellentétes a Somogy 

megyei TOP Projekt Bizottság által átruházott hatás-

körben a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 57/A. § 

(4) bekezdése alapján a Somogy Megyei Közgyűlés 

felhatalmazásával meghozott döntéssel. 

 

93/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-2.1.2-15 azonosító-

számú „Zöld város kialakítása” című felhívására 

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú 

„Fenntartható fejlődést elősegítő beruházások Csurgó 

központi városrész akcióterületén" című projekt kap-

csán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

94/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 
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Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-2.1.2-15 azonosító-

számú „Zöld város kialakítása” című felhívására IGAL 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

2.1.2-15-SO1-2016-00007 azonosítószámú „Zöld város 

kialakítása Igalban" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

95/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-2.1.2-15 azonosító-

számú „Zöld város kialakítása” című felhívására NA-

GYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00008 azonosítószámú 

„A nagyatádi városközpont fenntartható és környezet-

tudatos megújítása" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

96/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására KAPOSMÉRŐ KÖ-

ZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-

2.1.3-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú „Kaposmé-

rő Község csapadékvíz elvezetése a Hunyadi és Rákóc-

zi utcában" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

97/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására KÖZSÉGI ÖNKOR-

MÁNYZAT GÖLLE által benyújtott TOP-2.1.3-15-

SO1-2016-00003 azonosítószámú „Gölle belterületi 

vízrendezés" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

98/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására SZENNA KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-2.1.3-15-

SO1-2016-00006 azonosítószámú „Szenna belterületi 

vízrendezés" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

99/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására BŐSZÉNFA KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-2.1.3-15-

SO1-2016-00007 azonosítószámú „Bőszénfai árok 

fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

100/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására SIMONFA KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-2.1.3-15-

SO1-2016-00008 azonosítószámú „Simonfai záportá-

rozó és a Simonfai árok fejlesztése" című projekt kap-

csán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

101/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására BALATONMÁRIA-

FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009 azonosítószámú 

„Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmá-

riafürdőn" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

102/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 
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A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására BALATONFENYVES 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

2.1.3-15-SO1-2016-00014 azonosítószámú „Balaton-

fenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének 

fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

103/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására KAPOSSZERDAHELY 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-

2.1.3-15-SO1-2016-00016 azonosítószámú „Belterületi 

vízrendezés megoldása Kaposszerdahelyen" című pro-

jekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megkül-

dött döntési javaslattal. 

 

104/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására JUTA KÖZSÉG ÖN-

KORMÁNYZATA által benyújtott TOP-2.1.3-15-SO1-

2016-00019 azonosítószámú „Csapadékvíz elvezetés 

fejlesztése Jutában" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

105/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azono-

sítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívására ÁDÁND KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-2.1.3-15-

SO1-2016-00023 azonosítószámú „Csapadékvíz elve-

zetés megoldása, fejlesztése Ádándon" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

106/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési  Operatív Program területi kivá-

lasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. 

azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrast-

ruktúra-fejlesztések” című felhívására TAB VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-2.1.3-15-

SO1-2016-00024 azonosítószámú „Csapadékvíz elve-

zető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

107/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.1.1-2015. azono-

sítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesz-

tés” című felhívására BALATONSZENTGYÖRGY 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-

3.1.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú „Balaton-

berény - Balatonszentgyörgy - Vörs kerékpáros útvonal 

megvalósítása" című projekt kapcsán egyetért az Irá-

nyító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

108/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.1.1-2015. azono-

sítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesz-

tés” című felhívására SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKOR-

MÁNYZATA által benyújtott TOP-3.1.1-15-SO1-2016-

00003 azonosítószámú „Ságvár és Som község fenn-

tartható települési közlekedésfejlesztése" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

109/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.1.1-2015. azono-
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sítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesz-

tés” című felhívására MESZTEGNYŐ KÖZSÉG ÖN-

KORMÁNYZATA által benyújtott TOP-3.1.1-15-SO1-

2016-00005 azonosítószámú „Balatonmáriafürdő – 

Mesztegnyő kerékpárút kialakítása" című projekt kap-

csán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

110/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.1.1-2015. azono-

sítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesz-

tés” című felhívására FONYÓD VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA által benyújtott TOP-3.1.1-15-SO1-2016-

00006 azonosítószámú „Fonyód - Buzsák-

Csisztapuszta kerékpárút fejlesztése" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

111/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.1.1-2015. azono-

sítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesz-

tés” című felhívására KAPOSHOMOK KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-3.1.1-15-

SO1-2016-00008 azonosítószámú „Kaposhomok köz-

lekedésbiztonsági fejlesztése" című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

112/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.1.1-2015. azono-

sítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesz-

tés” című felhívására VISZ KÖZSÉG ÖNKOR-

MÁNYZATA által benyújtott TOP-3.1.1-15-SO1-2016-

00011 azonosítószámú „Fenntartható közlekedésfej-

lesztések Visz községben" című projekt kapcsán nem 

ért egyet az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal, tekintettel arra, hogy az ellentétes a Somogy 

megyei TOP Projekt Bizottság által átruházott hatás-

körben a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 57/A. § 

(4) bekezdése alapján a Somogy Megyei Közgyűlés 

felhatalmazásával meghozott  döntéssel. 

 

113/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azono-

sítószámú „Önkormányzati épületek energetikai kor-

szerűsítése” című felhívására INKE KÖZSÉG ÖN-

KORMÁNYZATA által benyújtott TOP-3.2.1-15-SO1-

2016-00002 azonosítószámú „Inke község általános 

iskolájának energiahatékonysági fejlesztése" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

114/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azono-

sítószámú „Önkormányzati épületek energetikai kor-

szerűsítése” című felhívására SOMOGYSZOB KÖ-

ZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-

3.2.1-15-SO1-2016-00004 azonosítószámú „Önkor-

mányzati intézmények energetikai korszerűsítése" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

115/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azono-

sítószámú „Önkormányzati épületek energetikai kor-

szerűsítése” című felhívására TAB VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA által benyújtott TOP-3.2.1-15-SO1-2016-

00005 azonosítószámú „Rudnay Gyula Középiskola 

energetikai korszerűsítése" című projekt kapcsán egye-

tért az Irányító Hatóság által megküldött döntési javas-

lattal. 

 

116/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azono-

sítószámú „Önkormányzati épületek energetikai kor-

szerűsítése” című felhívására ZAMÁRDI VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-3.2.1-15-
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SO1-2016-00006 azonosítószámú „Fekete István Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény, 

Városi és Iskolai Könyvtár energetikai korszerűsítése" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

117/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azono-

sítószámú „Önkormányzati épületek energetikai kor-

szerűsítése” című felhívására SÁGVÁR KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-3.2.1-15-

SO1-2016-00007 azonosítószámú „Komplex energia-

hatékonysági korszerűsítés Ságváron" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

118/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azono-

sítószámú „Önkormányzati épületek energetikai kor-

szerűsítése” című felhívására BALATONENDRÉD 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

3.2.1-15-SO1-2016-00008 azonosítószámú „Energeti-

kai korszerűsítés" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

119/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azono-

sítószámú „Önkormányzati épületek energetikai kor-

szerűsítése” című felhívására BALATONFENYVES 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

3.2.1-15-SO1-2016-00040 azonosítószámú „Balaton-

fenyves Fekete István Általános Iskola energetikai 

fejlesztése" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

120/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azono-

sítószámú „Önkormányzati épületek energetikai kor-

szerűsítése” című felhívására JUTA KÖZSÉG ÖN-

KORMÁNYZATA által benyújtott TOP-3.2.1-15-SO1-

2016-00042 azonosítószámú „Jutai Önkormányzati 

épület energetikai korszerűsítése" című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

121/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására ZÁKÁNYFALU KÖ-

ZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

4.1.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú „Egészség-

ügyi alapellátás fejlesztése és a prevenció erősítése 

Zákányfalun" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

122/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására KAPOSMÉRŐ KÖZSÉ-

GI ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00003 azonosítószámú „Orvosi Rendelő 

felújítása Kaposmérőben" című projekt kapcsán egye-

tért az Irányító Hatóság által megküldött döntési javas-

lattal. 

 

123/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására KUTAS KÖZSÉG ÖN-

KORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-SO1-

2016-00004 azonosítószámú „Kutas község egészség-

ügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

124/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 
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A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására BALATONSZEMES 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott TOP-

4.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú „Egészség-

ügyi alapellátás fejlesztése Balatonszemesen és Bala-

tonőszödön" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

125/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására MOSDÓS KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00006 azonosítószámú „Háziorvosi és vé-

dőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Mosdóson" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

126/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására TAPSONY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00007 azonosítószámú „Védőnői szolgálat 

infrastrukturális fejlesztése Tapsony Községben" című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

127/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására BALATONMÁRIA-

FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008 azonosítószámú 

„Balatonmáriafürdői védőnői szolgálat fejlesztése" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

128/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására LENGYELTÓTI VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00010 azonosítószámú „Lengyeltóti egés-

zségügyi alapellátó központ fejlesztése – II. ütem" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

129/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására SZENTBALÁZS KÖ-

ZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

4.1.1-15-SO1-2016-00013 azonosítószámú „A Surján 

Völgyi Településeket Kiszolgáló Szentbalázsi Orvosi 

Rendelő És Védőnői Szolgálat Infrastrukturális Fej-

lesztése" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

130/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására OSZTOPÁN KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00014 azonosítószámú „Orvosi rendelő 

felújítása" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

131/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-
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sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására MARCALI VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00015 azonosítószámú „Széchenyi utca 

orvosi rendelő korszerűsítése" című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

132/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására BABÓCSA KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00019 azonosítószámú „Orvosi rendelő és 

védőnői szolgálat fejlesztése Babócsán" című projekt 

kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal. 

 

133/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására BALATONSZENT-

GYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által be-

nyújtott TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00022 azonosítószá-

mú „Balatonszentgyörgy védőnői alapellátás infrast-

rukturális fejlesztése és Hollád egészségügyi alapellá-

tás fejlesztés" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

134/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására SOMOGYJÁD KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00023 azonosítószámú „Háziorvosi alapel-

látás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát tele-

püléseken" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

135/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azono-

sítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” című felhívására GYÉKÉNYES KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-4.1.1-15-

SO1-2016-00024 azonosítószámú „Egészségügyi szol-

gálatok fejlesztése Gyékényesen" című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

136/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a Moz-

gáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által 

benyújtott TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00001 azonosító-

számú „Támogató szolgálat létrehozása a Tabi járás-

ban" című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság 

által megküldött döntési javaslattal. 

 

137/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által benyújtott 

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú „Mik-

robusz beszerzése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Marcali Gondviselés Háza Támogató Szolgálatának" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

138/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a NE-

MESDÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT által be-

nyújtott TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00003 azonosítószá-
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mú „Térségi közétkeztetés létrehozása Nemesdéden" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

139/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a MAR-

CALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00004 azonosítószámú „Szo-

ciális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesz-

tése Marcaliban" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

140/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a HAJ-

MÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú „Idő-

sek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása" 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

141/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a SZA-

BÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú „Ön-

kormányzati konyha kialakítása" című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

142/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a LEN-

GYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által be-

nyújtott TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00007 azonosítószá-

mú „A Pogányvölgyi Szociális Alapszolgáltatási Köz-

pont Fejlesztése” című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

143/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a BALA-

TONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által 

benyújtott TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00008 azonosító-

számú „Szociális Alapszolgáltatási Központ infrastruk-

turális fejlesztése Balatonlellén” című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

144/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a "Segítő 

kezek" Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány 

által benyújtott TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00009 azono-

sítószámú „Házi segítségnyújtás infrastruktúrájának 

fejlesztése a Segítő Kezek által ellátott településeken” 

című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal. 

 

145/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a BARCS 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott TOP-

4.2.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú „Idősek 

nappali ellátásának fejlesztése a Barcsi Szociális Köz-

pontnál” című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

146/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 
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A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a NA-

GYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyúj-

tott TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00011 azonosítószámú 

„Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastruk-

turális fejlesztése Nagyatádon” című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

147/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a KA-

POSSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

által benyújtott TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00012 azono-

sítószámú "Konyha kialakítása a Zselici Szociális 

Alapszolgáltatási Központnál" című projekt kapcsán 

egyetért az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal. 

 

148/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a CSUR-

GÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00013 azonosítószámú "Szo-

ciális alapinfrastruktúra fejlesztés Csurgón" című pro-

jekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által megkül-

dött döntési javaslattal. 

 

149/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a KÉT-

HELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott 

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosítószámú "Szo-

ciális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen"című 

projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal. 

 

150/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a NAGY-

BAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT által benyújtott 

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00015 azonosítószámú "ÉT-

KEZTETÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS 

FEJLESZTÉSE NAGYBAJOM VÁROSBAN" című 

projekt kapcsán nem ért egyet az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal, tekintettel arra, hogy az 

ellentétes a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság 

által átruházott hatáskörben a 272/2014. (XI. 5.) Kor-

mányrendelet 57/A. § (4) bekezdése alapján a Somogy 

Megyei Közgyűlés felhatalmazásával meghozott  dön-

téssel. 

 

151/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azono-

sítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-

jának bővítése, fejlesztése” című felhívására a BALA-

TONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT által 

benyújtott TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00016 azonosító-

számú "Platán szociális alapszolgáltatási központ fej-

lesztése" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

152/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-5.1.2-2015. azono-

sítószámú ”Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

című felhívására a BARCS VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA által benyújtott TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00001 

azonosítószámú "Foglalkoztatási Paktum Barcs és 

térségében" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

153/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 
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A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-5.1.2-2015. azono-

sítószámú ”Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

című felhívására a SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA által benyújtott TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 

azonosítószámú "Siófok és térsége helyi foglalkoztatási 

helyzetének javítása" című projekt kapcsán egyetért az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

154/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-5.1.2-2015. azono-

sítószámú ”Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

című felhívására a CSURGÓ VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA által benyújtott TOP-5.1.2-15-SO1-2016-

00003 azonosítószámú "Foglalkoztatási Paktum Barcs 

és térségében" című projekt kapcsán egyetért az Irányí-

tó Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

155/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-5.1.2-2015. azono-

sítószámú ”Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

című felhívására a MARCALI VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA által benyújtott TOP-5.1.2-15-SO1-2016-

00004 azonosítószámú "Marcali Helyi Foglalkoztatási 

Paktum" című projekt kapcsán egyetért az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

156/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-5.1.2-2015. azono-

sítószámú ”Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

című felhívására a NAGYBAJOM VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA által benyújtott TOP-5.1.2-15-SO1-2016-

00005 azonosítószámú "Nagybajom Térségi Munka-

helyteremtő Integráció" című projekt kapcsán egyetért 

az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal. 

 

157/2017.(IV.12.) közgyűlési határozat 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programo-

zási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasz-

tási rendszerben meghirdetett TOP-5.1.2-2015. azono-

sítószámú ”Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

című felhívására a ZSELICI TÉRSÉGI TÁRSULÁS 

által benyújtott TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00006 azono-

sítószámú "Foglalkoztatási paktum a Zselic térségé-

ben" című projekt kapcsán egyetért az Irányító Hatóság 

által megküldött döntési javaslattal. 

 

158/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2017. április 

28-i ülés napirendjét. 

 

159/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. évi 

munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye 

bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolójához 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányság 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

2./ A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szol-

gálatot teljesítő Rendőröknek a végzett munkáju-

kért, melyhez jó egészséget és kitartást kíván. Fel-

kéri a Főkapitányt, hogy a megye közrendjének, 

közbiztonságának, bűnügyi helyzetének további ja-

vítása, valamint a határrend biztonságának és a ha-

tárforgalom zavartalanságának megőrzése érdeké-

ben tegyen meg minden szükséges intézkedést. 

 

 Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke (a  

 határozat közléséért) 

 Határidő: 2017. május 12.  

 

160/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 

2017. február 1. és 2017. április 15. 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:  folyamatos 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által 

„Testvér-Települési programok és 
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együttműködések” tárgyban kiírt pályázati 

felhívásra a Hargita Megye Tanácsa és a Somogy 

Megyei Önkormányzat által közösen 

megvalósítandó 2 500 000 Ft összegű, 100%-os 

támogatási intenzitású pályázat benyújtását, és 

felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a pályázatból 

eredő mindennemű intézkedés megtételére, és 

kötelezettségek vállalására.  

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

161/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A megyei önkormányzati tartalékkeret terhére tör-

ténő pályázat benyújtásáról 

 

1.  A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt 

be a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Mi-

niszter által a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet 1.7. pont szerinti pályázati kiírás alapján 

vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylé-

sére 15 millió forint összegben. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja az Elnököt a 

pályázat azonnali benyújtására, és felhatalmazza, 

hogy a pályázattal kapcsolatos további intézkedése-

ket megtegye, beleértve a támogatási szerződés 

alapján megítélt támogatás terhére történő kötele-

zettségvállalással kapcsolatos szükséges intézkedé-

seket is. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

162/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit 

Kft. alapító okiratának módosításáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társa-

dalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. ügyveze-

tőjének  2017. május 1-jétől kezdődő hatállyal - a 

mérleg elfogadásáig -, de legkésőbb 2020. május 

31-ig határozott időre Boros István (anyja neve: 

Szücs Erika Margit) 7451 Kaposvár, Kaposfüredi 

út 64. szám alatti lakost választja meg. Az ügyve-

zető a feladatot megbízási jogviszonyban végzi. A 

közgyűlés az ügyvezető díjazását 200.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg. Felhatalmazza a megyei 

közgyűlés elnökét, hogy az ügyvezetővel az alapí-

tó okirat és a jelen határozat rendelkezéseivel 

összhangban kösse meg a megbízási szerződést. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társa-

dalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottságának tagjaivá 2017. május 1-jétől kezdő-

dő hatállyal - a mérleg elfogadásáig -, de legké-

sőbb 2020. május 31-ig az alábbi személyeket 

megválasztja:  

Dr. Boda Róbert (sz.: Kaposvár, 1970. 04. 26.) 

Anyja neve: Puskás Ildikó 

Lakcíme: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 6. 

Adóazonosító jele: 8377350327 

Dr. Radics Gyula (sz.: Kaposvár, 1965. 01. 21.) 

Anyja neve: Fekete Magdolna 

Lakcíme: 7400 Kaposvár, Hunyadi u. 1. 3. emelet 

2. 

Adóazonosító jele: 8358142234 

Kiss Géza (sz.: Keszthely, 1969. 02. 25.) 

Anyja neve: Kovács Ibolya 

Lakcíme: 7400 Kaposvár, Vörösmarty u. 47. 

Adóazonosító jele: 8373103139 

 A felügyelő bizottság tagjai díjazás nélkül látják 

el feladatukat.  

3. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társa-

dalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. könyv-

vizsgálójának 2017. május 1-jétől kezdődő hatály-

lyal - a mérleg elfogadásáig -, de legkésőbb 2020. 

május 31-ig a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, 

Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cégjegyzék-

szám: Cg. 14-04-301548, székhely: 7400 Kapos-

vár, Szántó u. 5., kamarai engedély szám: 

000644) választja meg. A könyvvizsgálatért sze-

mélyében felelős: dr. Cseke László (anyja neve: 

Németh Borbála, lakcíme: 7400 Kaposvár, Ka-

zinczy F. u. 36., engedély száma: 001430). A 

közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 35.000 

Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. Felhatal-

mazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a 

könyvvizsgálóval az alapító okirat és a jelen hatá-

rozat rendelkezéseivel összhangban kösse meg a 

megbízási szerződést. 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés - a módosító ok-

irat, valamint az egységes szerkezetű alapító ok-

irat szerint, azzal mindenben egyező tartalommal 

- módosítja a Somogy Társadalmi Felemelkedésé-

ért Nonprofit Kft. alapító okiratát. 

5. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a jegyzőt, 

hogy a változások bírósági nyilvántartásba vétele 

iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

6. A Somogy Megyei Közgyűlés megbízza és meg-

hatalmazza Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia 

ügyvédet, hogy a Cégbírósághoz a változásbe-

jegyzési kérelmet és jelen határozatot, valamint a 

kérelem további mellékleteit nyújtsa be és a cég 

jogi képviseletét lássa el. 

 

Felelős:   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  azonnal 

   

163/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 

alapító okiratának módosításáról 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés alapítói jogkörében 

eljárva 2017. június 1-jétől kezdődően 2020. má-

jus 31-ig az alábbi személyeket jelöli ki a Somogy 

Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány kurató-

riumába: 
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  elnöknek: Huszti Gábor 8700 Marcali, Pacsirta u. 

12. szám alatti lakost 

 tagoknak:  

- Mester Balázs elnökhelyettes 7478 Bárdud-

varnok, Bárd lkt. 28. szám alatti lakost és  

- Kárpáti László tag 7500 Nagyatád, Somogyi 

B. u.11.  szám alatti lakost. 

 A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy a kijelölt személyek a tisztséget elfogadták. 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés alapítói jogkörében 

eljárva 2017. június 1-jétől kezdődően 2020. má-

jus 31-ig az alábbi személyeket jelöli ki a Somogy 

Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány a felü-

gyelő bizottságába: 

 elnöknek: Farkas Gábor 8640 Fonyód, Dobi I. u. 

6. szám alatti lakost, 

 tagoknak: 

- Dr. Orbán Ákos 7400 Kaposvár, Zárda u. 5. 

2/2. szám alatti lakost, 

- Prukner Gábor 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 

5. szám alatti lakost. 

 A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy a kijelölt személyek a tisztséget elfogadták. 

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés - a módosító ok-

irat, valamint az egységes szerkezetű alapító ok-

irat szerint, azzal mindenben egyező tartalommal 

- módosítja a Somogy Megyei Vállalkozói Köz-

pont Alapítvány alapító okiratát. 

4./ A közgyűlés megbízza és meghatalmazza Dr. 

Neszményiné Dr. Balogh Szilvia ügyvédet, hogy 

a változás bírósági nyilvántartásba vétele iránt a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 

kérelem további mellékleteit nyújtsa be, és a cég 

jogi képviseletét lássa el. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke  

    Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

Határidő:  2017. május 30. 

 

164/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás tevé-

kenységéről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Ön-

kormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről készí-

tett szakmai és pénzügyi beszámolót az előterjesztés 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

    Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  értelemszerűen 

 

165/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bi-

zottsága által átruházott hatáskörben hozott dönté-

sekről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Köz-

gyűlés Pénzügyi és Jogi  Bizottságának - a Somogy 

Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati ren-

delet 4. sz. melléklet B. pontja 1.1 alpontja értelmében  

átruházott hatáskörben - a Somogy Megyei Önkor-

mányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló 

beszámolójáról hozott döntését tudomásul veszi. 

 

Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

Határidő:  értelem szerint  

 

166/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bi-

zottsága által átruházott hatáskörben hozott dönté-

sekről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának - a 

Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) 

ÖR 4. sz. melléklet B.1. pontjában biztosított át-

ruházott hatáskörben - a Somogy Megyei Foglal-

koztatási Paktum projekt keretében kidolgozott 

megvalósíthatósági tanulmányról, Somogy megye 

foglalkoztatási stratégiájáról és a partnerségi ren-

dezvényekről szóló, a 13/2017.(II.24.) számú ha-

tározatában hozott döntését tudomásul veszi. 

 

  Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

     Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő:  értelem szerint  

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának - a 

Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) 

ÖR 4. sz. melléklet B.1. pontjában biztosított át-

ruházott hatáskörben - az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatához 

készített megyei munkarész elfogadásáról szóló, a 

14/2017.(II.24.) számú határozatában hozott dön-

tését - amellyel egyidejűleg a bizottság elrendelte 

a Somogy megyei munkarész megküldését a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságtervezé-

sért és Versenyképességért Felelős Helyettes Ál-

lamtitkárságára - tudomásul veszi. 

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

     Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő:  értelem szerint 

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának - a 

Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) 

ÖR 4. sz. melléklet B.1. pontjában biztosított át-

ruházott hatáskörben - a BFT „Település Fejlesz-

tési beruházások” támogatására meghirdetett pá-

lyázatok előzetes bírálatát végző Szakértői Bizott-

ságba történő delegálásról szóló, a 

15/2017.(II.24.) számú határozatában hozott dön-

tését tudomásul veszi.  

 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának - a 
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Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) 

ÖR 4. sz. melléklet B.1. pontjában biztosított át-

ruházott hatáskörben - a „Somogy Megyei 

Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című pro-

jekt megvalósíthatósági tanulmányának elfogadá-

sáról szóló, a 19/2017.(III.2.) számú határozatá-

ban hozott döntését tudomásul veszi.  

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

               Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő: értelem szerint 

 

167/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

végrehajtásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja a Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program végrehajtásáról szóló beszámolót. A 

Közgyűlés elrendeli a testület folyamatos tájékoztatását 

a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

végrehajtásáról. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  folyamatos 

 

168/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezett-

ségének végrehajtásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Kaposvári 

Vigasságok tere fenntartási kötelezettségeinek végre-

hajtásáról szóló beszámolót, valamint az előterjesztés 

mellékletét képező Rendezvénynaptárt. A Közgyűlés 

elrendeli a testület folyamatos tájékoztatását a Vigas-

ságok terének üzemeltetési tevékenységéről. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

                      Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző           

Határidő:  értelem szerint  

 

169/2017.(IV.28.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 22/2017.(III.2.) köz-

gyűlési határozatával a Kaposvári Vigasságok tere 

egyes projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pá-

lyázatra 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a 

vendéglátóegység üzemeltetésére kiírt pályázat érvé-

nyes és eredményes volt. Felkéri Elnökét, hogy a pá-

lyázó Buzás Ferencné egyéni vállalkozóval az Üzemel-

tetési Szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal kösse meg. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: 2017. április 27. 

 

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

A közgyűlés 

- a Somogy megyei útfelújításokról, 

- a Somogy megyei közútfejlesztésekről,  

- a 2017. február 1. – 2017. április 15. közötti tiszt-

ségviselői tevékenységről 

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/



