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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

49/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy  Megyei  Közgyűlés  elfogadja a 2019. 

augusztus 6-i soron kívüli ülés napirendjét. 

 

50/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság tagja-

inak megválasztásáról 

 

1./   A Somogy Megyei Közgyűlés a választási eljárás-

ról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 21. §-a szerinti 

jogkörében eljárva a Somogy Megyei Területi 

Választási Bizottságba: 

 

Név:   Barkóczi Istvánt 

Szül. hely, idő:  ………………..  

Lakcím:   ……………….. 

Foglalkozás:   vezérigazgató (SEFAG Erdé-

  szeti és Faipari Zrt.) 

 

Név:   Prof. Dr. Tossenberger János 

  Pált 

Szül. hely, idő:  ……………….. 

Lakcím:   ……………….. 

Foglalkozás:  dékán, intézetigazgató, egye-

  temi tanár (Kaposvári Egye-

  tem) 

 

Név:   Dr. Vörös Tamást 

Szül. hely, idő:  ………………… 

Lakcím:   ………………… 

Foglalkozás:   nyugalmazott megyei főjegyző 

 

Póttagoknak:  

 

Név:   Dr. Csillag Attilát  

Szül. hely, idő:  ………………… 

Lakcím:   …………………  

Foglalkozás:   közjegyző 

 

Név:   Pongráczné Dr. Csorba Éva 

  Klárát 

Szül. hely, idő:  ……………….. 

Lakcím:   ……………….. 

Foglalkozás:   egyéni ügyvéd 

 

 megválasztja. 

 

2./  A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a Somogy 

Megyei Területi Választási Bizottság megalakulá-

sát követően a választási szerv tagjai névsorának a 

megyei közgyűlés honlapján történő közzétételét. 

 

Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés elismerését és 

köszönetét fejezi ki a Somogy Megyei Területi 

Választási Bizottság korábban megválasztott pót-

tagjának, ill. a későbbiekben tagjának, Orbán 

Csabának, a MTESZ nyugalmazott ügyvezető 

igazgatójának a választási eljárás tisztaságának, 

törvényességének biztosításában végzett tevé-

kenységéért. 

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  értelem szerint 
 

51/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat 

 

Somogy Megye Területrendezési Terve javaslattételi 

anyagának véleményezésre bocsátásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta Somogy 

Megye Területrendezési Terve módosításának javaslat-

tevő fázisát és hozzájárul annak véleményezésre bocsá-

tásához. Felkéri az Elnököt, hogy a véleményezés szé-

les körű megvalósítása érdekében a szükséges intézke-

déseket tegye meg.  

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

  

52/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat 

 

A Kaposvári Vigasságok terén elhelyezkedő 

vendéglátóegység üzemeltetéséről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Közgyűlés elnö-

kének a Somogy Megyei Önkormányzat és a T-

bolygó Kft. között létrejött üzemeltetési szerződé-

sében foglaltak végrehajtása érdekében tett intéz-

kedésével, így a szerződés azonnali hatályú fel-

mondásával a vendéglátóegység üzemeltetése vo-

natkozásában egyetért, azt jóváhagyja. Felkéri az 

Elnököt, hogy a szerződés megszüntetésével kap-

csolatban a szerződésből eredő, szükséges intéz-

kedéseket tegye meg azzal, hogy a szerződés 

VI.3. pontjában foglalt 20 000 000 Ft összegű 

meghiúsulási kötbér érvényesítése - tekintettel a 

vállalt indikátorok folyamatos teljesítésére - 

amennyiben a 2019. augusztus 30. napi szerző-

désmegszűnésből fakadó kötelezettségeit, beleért-

ve a Hivatal számára megtérítendő rezsifizetési 

kötelezettséget is teljesíti - nem indokolt, ugyanis 

ezen biztosítékot a szerződés II.4. pontja szerint 

ennek érdekében kötötte ki.  

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  2019. augusztus 30.  

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

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

posvári Vigasságok terének kialakítása” című pro-

jektje keretein belül kialakított vendéglátóegység 
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és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek üzemelte-

tésére pályázatot hirdet.  

 A pályázat lefolytatása érdekében jóváhagyja és 

közzé teszi a megyei önkormányzati tulajdon- és 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 4. sz. 

melléklete szerinti, az önkormányzati vagyon 

hasznosítására is vonatkozó versenyeztetési sza-

bályzat alapján készített, az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében szereplő felhívást, valamint az an-

nak mellékletét képező üzemeltetési szerződéster-

vezetet és egyéb dokumentumokat, az abban fog-

lalt határidőkkel és tartalommal. A Közgyűlés a 

pályázati felhívásban szereplő bontási feladatok-

kal megbízza a Somogy Megyei Önkormányzati 

Hivatal 3 fő köztisztviselőjét, akiknek a bontás 

során együttesen kell jelen lenni és eljárni.  

 A pályázati anyagok értékelési feladatai esetében 

a versenyeztetési szabályzat szerinti bizottság a 

Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bi-

zottsága, amely a beérkezett ajánlatokat értékeli, 

és az értékelés összefoglalását, valamint ez alap-

ján kialakított döntési javaslatát a végleges szer-

ződéstervezettel együtt terjeszti a Közgyűlés elé 

bírálatra. Amennyiben a bontási és/vagy értékelé-

si eljárás ajánlattétel híján eredménytelen, a So-

mogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Pénz-

ügyi és Jogi Bizottságot, hogy a sikertelen pályá-

zati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa, és a pá-

lyázatot új dátumokkal, de változatlan tartalom-

mal ismételten közzétegye. 

 

 Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő: haladéktalanul 

 

53/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat - 

56/2019.(VIII.6.) közgyűlési határozat 

 

Előzetes támogató hozzájárulás megadására 
 

A közlöny megjelenésekor még nem nyilvános. 

 

57/2019.(VIII.14.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei  Közgyűlés  elfogadja  a 2019. 

augusztus 14-i soron kívüli zárt ülés napirendjét. 

 

58/2019.(VIII.14.) közgyűlési határozat - 

59/2019.(VIII.14.) közgyűlési határozat 

 

Előzetes támogató hozzájárulás megadására 
 

A közlöny megjelenésekor még nem nyilvános. 

 

 

____________ 
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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/



