Somogy Megyei Kormányhivatal
Hírlevél
Szervezeti átalakulások a kormányhivataloknál
2017.

január

kormányhivatalt
elsejétől

10-én
érintő,

a

január

érvénybe

lépett

szervezeti átalakításokról tartott
sajtótájékoztatót dr. Neszményi
Zsolt

kormánymegbízott.

átalakítás

elsődleges

célja

Az
a

bürokrácia csökkentése és az
ügyfélbarát

közigazgatás

megerősítése.

A hatékony, költségtakarékos és átlátható közigazgatás elvének továbbvitele
érdekében 2017. január 1-től jelentős szervezeti változások léptek életbe a
Somogy

Megyei

Tájékoztatójában

Kormányhivatalban
kitért

arra

is,

–

hogy

mondta
a

el

a

minisztériumi

kormánymegbízott.
háttérintézmények

tevékenységének felülvizsgálata után láthatóvá vált, hogy az általuk ellátott állami
feladatok

ugyanolyan

hatékonyan

elvégezhetők

fővárosi

vagy

megyei

kormányhivatali szinten is. A költségtakarékos és hatékony közigazgatás
megvalósításának egyik eszköze a járási hivatalok megerősítése, feladatkörük
bővítése. A jelenlegi szervezeti, feladat- és hatáskör átalakítással kapcsolatban
1640 db, eddig központi hivatal, illetve fővárosi/megyei kormányhivatal által
ellátott hatáskör felülvizsgálata történt meg, amelyből 950 db hatáskör kerül a
járási hivatalokhoz. Megyénk valamennyi járási hivatalában megjelennek a
köznevelés, az igazságügy, illetve a fogyasztóvédelem egyes területei. A döntés
eredményeként országosan több eddig önálló megyei főosztály és osztály a járási
hivatalok szervezetében folytatja tovább munkáját.
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Szervezeti átalakulás
A szervezeti átalakítás eredményeképpen nyolc főosztály látja el feladatait a
Kormányhivatalban. A korábbi Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, valamint a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
megszűnt, minden első fokú hatáskört január elsejétől járási szinten
intézhetnek az állampolgárok. Több terület esetében osztályok szűntek meg
megyei szinten és azokat a megyeszékhely járási hivatalnál hozták létre.
Ilyen lett a Növény-, és Talajvédelmi Osztály, a Családtámogatási és
Pénzbeli Ellátási Osztály, a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály,
valamint a Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály. Az ÉlelmiszerláncA szervezeti
átalakításról készült
interjúk megtekinthetők
az alábbi linkeken:

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályt, valamint a Földhivatali
Főosztályt összevonták, januártól Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály néven látja el feladatait, két osztállyal.
Az

év

eleji

szervezeti

változásnak

köszönhetően

valamennyi

családtámogatási hatáskört járási szintre helyezett át a 1312/2016. (VI. 13.)
Orient Rádió

kormányhatározat. A korábbi Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály immár Társadalombiztosítási Főosztály néven működik tovább, s
intézi az állampolgárok ügyeit.
Az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
neve is megváltozott, Hatósági Főosztály néven szerepel. Az állami
főépítész kikerült a főosztályról és a Kormánymegbízotti Kabinetben látja el

http://radioorient.hu/adasok/
2017-01-30_neszmenyi_zsolt

feladatait, három főépítészi szakügyintézővel. A Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály megszűnt, feladatait a Hatósági Főosztály keretében, két
osztállyal (Igazságügyi-, valamint Szociális és Gyámügyi Osztály) látja el.

Somogy Televízió
Miért

Somogy
Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási
Változás, hogy a Foglalkoztatási Főosztály két osztállyal működik tovább
Hivatalának
megyei szinten, aátalakulása
korábbi Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési
Osztály a Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
AFogyasztóvédelmi
megyében a legnagyobb
változás a Főosztályán
került át, Baranya
megyéből
és Foglalkoztatási
látja el első
fokú pedig a
Kaposvári
Járási
Hivatalt érinti.
hatásköreit,
Munkavédelmi
ésAMunkaügyiKörnyezetvédelmi
Osztály néven. és
Kaposvári Járási Hivatal szervezetébe

http://www.somogytv.hu/vid
eok/miert/118379/

Természetvédelmi Osztály került a

A funkcionális
ellátó
közül a Pénzügyi
és járáshoz, ahol
került
a Műszakifeladatokat
Engedélyezési
ésosztályokmegyeszékhely
szerinti
Gazdálkodási Főosztályon belül a Pénzügyi-, valamint a Számviteli
Fogyasztóvédelmi Főosztály, de itt
az Agrárügyi és Környezetvédelmi
Osztályt összevonták, a Jogi és Koordinációs Főosztály neve Jogi,
folytatja munkáját a Családtámogatási
Főosztály irányítása alatt látja el
Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályra módosult, szervezetén belül
és
Társadalombiztosítási
feladatait, két külön szervezeti
pedig
létrejött a Projekt Főosztály
Osztály.
négy osztálya is. Az Élelmiszerlánc-

egységként Környezetvédelmi Osztály

A Népegészségügyi
Főosztály továbbra is
szinten végzi
biztonsági
és Földművelésügyi
ésmegyei
Természetvédelmi
Osztály néven.
feladatainaka jelentős
részét.
A járási hivatalokba lekerült első fokú
Főosztálytól
földművelési
terület
hatásköröket a már korábban is Népegészségügyi Osztállyal rendelkező
járási hivatalok látják el.
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Szervezeti átalakulás

Átkerültek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési feladatok a
kormányhivatalhoz

A Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
2016. december 31-i
megszűnésével új feladatok

A 328/2016. (X.28.) kormányrendeletben foglaltak alapján a területi kezelésű
kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok, továbbá
a

kerültek a
kormányhivatalokhoz.

kölcsönös

megfeleltetéssel
összefüggő ellenőrzési
feladatok tekintetében a
korábbi Mezőgazdasági
és

Vidékfejlesztési

Hivatal feladatait 2017.
január 1-jétől a megyei

Az ügyintézés a már

kormányhivatalok látják

megszokott helyszínen,

el.

(7400 Kaposvár, Petőfi tér
1-3.) működik az alábbi
ügyfélfogadás szerint.
Ügyfélfogadási rend
2017. január 1-jétől:
Hétfő 9.00-12.00 és
13.00-16.00
Kedd 9.00-12.00 és
13.00-16.00
Szerda 9.00-12.00
Csütörtök 9.00-12.00 és

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Kirendeltsége a
Somogy Megyei Kormányhivatal Agrár- és

Vidékfejlesztést

Főosztályaként

Miniszterelnökség

folytatja

tevékenységét.

A

Támogató
és

a

kormányhivatal egyértelmű célja az, hogy az átalakításnak köszönhetően a
gazdálkodók egyszerűbben, átláthatóbban és időben juthassanak hozzá az
őket megillető támogatásokhoz. Az új kormányhivatali főosztály négy
osztállyal, a korábbi 104 fős dolgozói létszámmal látja el átruházott feladatként
a

kifizető

ügynökségi

feladatok

tekintetében

a

mezőgazdasági

és

vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési,
helyszíni ellenőrzés, megyei ügyfélszolgálati feladatokat, valamint közbenső
szervezetként a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő
átruházott feladatokat.

13.00-16.00
Péntek 9.00-12.00
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Pályázatok

Felfüggeszti a Miniszterelnökség a juh-és kecsketartó
telepek korszerűsítésre kiírt pályázatot

Kimerült a rendelkezésre álló forrás, ezért döntött a pályázat leállításról
az Irányító Hatóság. A közel 4 milliárd forint keretösszegre eddig több
mint 9 milliárd forint igény érkezett. A juh- és kecsketartó telepek
korszerűsítésére a mezőgazdasági mikro-, kis- és közepes méretű
A felfüggesztésről és a
pályázati felhívás részleteiről

termelők 2016. május 20-tól nyújthatták be támogatási kérelmüket.

a www.palyazat.gov.hu
honlapon olvasható bővebb
tájékoztatás.

6,6 milliárd forint az erdők környezetvédelmére
Magánjogi

erdőgazdálkodók

számára

írt

ki

pályázatot

a

Miniszterelnökség. Mintegy 6,61 milliárd forint áll rendelkezésre a
kötelezettségeken túlmutató erdő-környezetvédelmi tevékenységekre.
A 2017. január 12-én megjelent felhívás célja a tudatos természetvédelmi
gazdálkodás elterjesztése, illetve egyes területeken az erdőtípus,
valamint

a

gazdálkodási

kötelezettségeken
természetkímélő

mód megváltoztatása.

túlmutatóan
anyagmozgatásra

Az

erdőállományok
és

szálaló

érintettek

a

ápolására,

erdőgazdálkodásra

nyerhetnek forrásokat. A most megjelent vidékfejlesztési pályázatra
2017. február 16. és 2019. február 15. között nyújthatják be kérelmüket
az igénylők.
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Paktumszervezet

Közös együttműködésről állapodott meg a
Kormányhivatal Kaposvárral

A Somogy Megyei Kormányhivatal és Kaposvár Megyei Jogú Város egy, a
város területén megvalósuló foglalkoztatási paktumszervezet létrehozásáról
A projekt célja, hogy hatékony

állapodott meg. Az erről szóló szándéknyilatkozatot a 2017. január 20-án

eszközökkel kerüljön

ünnepélyes keretek között dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Szita

megoldásra a kaposvári

Károly a megyeszékhely polgármestere írta alá. Az okiratot Biró Norbert a

foglalkoztatás, illetve

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke valamint Varga József a Somogyi

megteremtődjön az összhang a

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is ellátta kézjegyével.

munkaerő kínálat és kereslet
között, hangzott el a
rendezvényen.

A Somogy Megyei Önkormányzat
és

a

Somogy

Megyei

Kormányhivatal alkotta konzorcium
a

Területi

Somogy

Operatív

Megyei

Programból

Foglalkoztatási

Paktum projekt keretében 1,878
milliárd

forint

Európai

támogatásban
Ugyanezen

Uniós

részesült.
Operatív

program

finanszírozza a Kormányhivatal és
Kaposvár Megyei Jogú Város konzorciumi együttműködésében megvalósításra
kerülő 1,231 milliárd forint támogatásban részesülő Foglalkoztatási Paktum
Kaposvár MJV területén című projektet.
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Paktumszervezet

A mintegy 1,231 milliárd forint

A legfrissebb adatok alapján 1465

támogatásban

kaposvári

részesülő

tartózkodású

Foglalkoztatási Paktum projektnek

keres

a célkitűzése, hogy azonosítsa a

kevesebb, mint egy évvel korábban.

térség foglalkoztatási szempontból

A nyilvántartott álláskeresőknek a

eredő problémáit, és mozgósítson

munkavállalási

minden

viszonyított

erőforrást

a

közös

munkát,

mely

személy

korú

435

fővel

népességhez

aránya

a

intézkedési stratégia kialakítása

megyeszékhelyen 3,3%, ami mind a

és

Somogy megyei átlagnál (6,2%),

megvalósítása

Korábban
foglalkoztatási
mely

nem

megoldásokat

érdekében.
olyan

mind

indult,

mutatószámnál (4%) alacsonyabb

hatékony

szintet mutat. Ez azonban csak a

foglalkoztatás

kezdet, a cél, hogy a mintegy 1,2

számos
program
kínált
a

pedig

az

bővítésre, e paktum azonban jó

milliárdos

irányba mutat, hangsúlyozta Szita

javuljon

Károly, Kaposvár Megyei Jogú

hangsúlyozta a kormánymegbízott. A

Város

paktumszervezet

polgármestere

köszöntőjében.

Dr.

Neszményi

irányuló

forrásból

országos

a

még

tovább

foglalkoztatás,
létrehozására

szándéknyilatkozatot

Zsolt kormánymegbízott a javuló

követően

somogyi foglalkoztatási adatokon

résztvevők, köztük Biró Norbert a

is

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

kiemelkedő

kaposvári

tendenciákat méltatta.

aláírták

az

ezt

érintett

valamint Varga József a Somogyi
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
is.
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Népegészségügy

Somogyot is elérte az influenzajárvány

Láz, hidegrázás, rossz közérzet, fej- és izomfájdalom – ilyen panaszokkal
keresik fel a háziorvosokat a páciensek. A megyében január elejétől nőtt az
influenzaszerű megbetegedések száma. Egy ilyen járvány akár 6-8 hétig is
eltarthat, így a védőoltást még érdemes kérni a háziorvostól.
Emelkedett a betegek száma az
A járvány miatt a Somogy

influenza

Megyei Kaposi Mór Oktató

résztvevő

figyelőszolgálatban
orvosok

jelentése

valamennyi telephelyén,

alapján. Somogyban az év 3.

összes osztályán látogatási

hétében 12091 fő kereste fel

tilalmat rendeltek el a bent

háziorvosát, ami az előző heti,

fekvő betegek érdekében.

11213 fős értéknél több, ebből az
influenzaszerű
megbetegedettek

tünetekkel
száma

450

volt, az egy héttel korábbi érték
(180 fő) többszöröse.

A legfrissebb adatok szerint az influenza morbiditása a Marcali Járási
Népegészségügyi Osztály területén volt a legalacsonyabb, de ott is jóval a
járványküszöb fölé emelkedett. A Kaposvári, a Nagyatádi, és a Siófoki Járási
Népegészségügyi Osztályok területén az értékek meghaladták a közepes
aktivitást. A legtöbb megbetegedést a Nagyatádi Járási Népegészségügyi
Osztály területén regisztrálták.
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Népegészségügy

A vírus cseppfertőzéssel terjed, 2-3 nap lappangási idő után jelentkeznek a
tünetek, így a hidegrázás, a láz vagy éppen az izomfájdalom. A Somogy
Megyei Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy szövődménymentes
esetben is 1-2 hétig eltarthat a gyógyulás, a lábadozás azonban elhúzódó
lehet. Aki elkapta az influenzát, az feküdje ki a betegséget, kerülje a
közösségeket, nehogy tovább fertőzzön.

A 35 és 59 év közöttiek
körében regisztrálták az
influenzaszerű
megbetegedések 38
százalékát, de az
óvodások és általános

Védőoltás

is

óvja

a szervezetet

az

influenzától.

A kórokozó

iskolások közül is egyre

változékonysága miatt azonban minden esztendőben új oltóanyagot

többen esnek ágynak.

állítanak elő, ezért a vakcinázást évente meg kell ismételni. A védőoltás
akkor a leghatékonyabb, ha a járványt megelőzően adják be, mivel az
immunvédelem kialakulásához 2 hét szükséges. Azonban 6-8 hétig is
eltart egy ilyen járvány, így a védővakcinát még mindig érdemes kérni a
háziorvostól. Az oltáshoz díjmentesen juthatnak hozzá többek között a
krónikus betegek, a 60 éven felüliek, a várandósok vagy gyermeket
tervezők, az egészségügyi intézményekben és a szociális otthonokban
dolgozók. A 2016/2017-es influenza szezonban a 2017. január 9-ig
beérkezett időszakos jelentések alapján a megyében 24797 fő kapott
térítésmentes 3 Fluart oltást, és 82 fő részesült ingyenes Vaxigrip
vakcinában.

Előfordulhat,

hogy

valaki

a

védőoltás

ellenére

megbetegszik, de ennek lefolyása általában sokkal enyhébb és a
szövődmények kialakulásának esélye is nagyon alacsony.
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Agrárpolitika

Gazdahírek
Zöldítés, terménydiverzifikáció és ökológiai fókuszterület – új fogalmakkal
ismerkednek

a

gazdálkodók,

akiknek

mindezek

mellett

számos

természetvédelmi előírást kell betartaniuk. A jelenlegi uniós ciklusban
ugyanis már szigorúbb feltételekhez köti a támogatásokat a Közös
Agrárpolitika.

A

termelés

mellett

földmunkákkal

a
járó

ökológiai

hatásokra

is

figyelniük

kell

a

gazdálkodóknak – ezt tűzte
ki ugyanis célul a Közös
Az új feltételeknek való

Agrárpolitika (KAP). A 2014

megfelelés elengedhetetlen,

és

ha a gazdálkodók hozzá
szeretnének jutni az uniós

2020

közötti

költségvetési-,

és

támogatási

forrásokhoz.

ciklus

tervezésekor erős volt az
agrártámogatások
ellenzőinek tábora.
Végül sikerült a megegyezés, a lobbisták azon feltételével, hogy magasabb
szintű környezet-, és természetvédelmi előírások betartására kötelezik a
gazdálkodókat munkájuk során.

Így vezették be a zöldítést, mint

feltételrendszert. E szerint a 10 és 30 hektár közötti területen legalább két
növénykultúrát kell termeszteni, 30 hektár felett pedig háromféle növény
termesztése a kötelező. Továbbá a 15 hektáros szántó felett gazdálkodóknak
5 százalék területnyi ökológiai fókuszterületet kell kialakítaniuk. Ez lehet
többek között parlagon hagyott földterület, fasor, erdősített terület vagy vizes
árok.

9

Agrárpolitika

A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztályának tájékoztatása szerint az előző uniós ciklusban az egy hektárra
eső támogatások mértéke elérte a 70 ezer forintot, ez volt az ún. SAPStámogatás (Egységes Területalapú Támogatás). Aki betartja az előírásokat, az
a gazdálkodó ugyanennyi összegre jogosult 2015-től is, de ennek két harmada
(mintegy 45 ezer forint) marad a SAPS-támogatás, a fennmaradó egy harmad
(nagyjából 25 ezer forint) pedig zöldítési forrás. (A pontos összegek a Ft/euró
árfolyamtól függnek.)
Az
célja,

ágazatban

érdekeltek

hogy

minél

sikeresebben nyerjék el a

A megyei zöldítési
előírások betartását az
Agrár- és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály is
vizsgálja, a vélemények,
észrevételek pedig
nagyban segítik a munkát,
a jobb és ügyfélbarátabb
eljárások kialakításában
és a somogyi
gazdálkodók érdekében.

támogatásokat

a

termelők,ezért

a

Agrárgazdasági

Nemzeti
Kamara

több kiadvánnyal is segítette
a gazdálkodókat, továbbá a
korábban Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal somogyi munkatársai (jelenleg a Somogy Megyei
Kormányhivatal

Agrár-

és

Vidékfejlesztést

Támogató

Főosztálya)

is

igyekeztek információkkal segíteni a termelőket.

A tájékoztatás folyamatos, az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály a jövőben is segíti információkkal a gazdálkodókat a minél
sikeresebb

pályázatok

érdekében.

A

somogyi

fórumokon

eddig

többségben voltak az idősebb gazdálkodók, mivel jelentős generációváltás
nem figyelhető meg, így a sokszor 50-60-70 éves résztvevők érdeklődtek a
változásokról. A kor azonban lehet hátrány a változásnál és a tanulásnál,
az előírásokhoz való alkalmazkodásnál. Jól teljesítik az újonnan megjelenő
előírásokat a gazdálkodók, kifizető ügynökségként évről-évre egyre
kevesebb eltérést tapasztalnak a támogatások kifizetése során a
megyében.
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Közélet
Csurgón ünnepelt Somogy megye
Somogy megyének 519 éve, 1498. január 6-án adományozott címer- és
pecséthasználati jogot II. Ulászló. A 2017-es ünnepi Megyenap alkalmából, a
reformáció 500. évfordulójának tiszteletére ez alkalomból Csurgón tartotta ünnepi
ülését

a

Somogy

Megyei

Közgyűlés,

amelyen

dr.

Neszményi

Zsolt

kormánymegbízott is részt vett.
Somogy

megye

közgyűlésének

ünnepi

a

Csurgói

Közösségi Ház adott otthont,
melyen

részt

vett

Neszményi

dr.
Zsolt

kormánymegbízott, Szászfalvi
László

országgyűlési

képviselő, Vetési Bernadett a
Somogy

Megyei

Kormányhivatal
valamint

dr.

főigazgatója
Csillag

Gábor

Kaposvár Megyei Jogú Város
jegyzője is.

Füstös János Csurgó város polgármesterének rövid köszöntője után Biró Norbert,
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke mondta el gondolatait. Ezt követően a
megyenap díszvendége Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke köszöntőjében a reformáció 500. évfordulója kapcsán a magyarság
keresztény hitének megerősítését hangsúlyozta, majd az ünnepi közgyűlés
keretében került sor az elismerő címek átadására. A megye legmagasabb
elismeréseként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető Díjat és a megyecímerrel
díszített aranygyűrűt vehette át Majthényi Szabolcs és Domokos András, a
balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet két vitorlázója. Somogy Polgáraiért
Díjban

részesült

19

olyan

személy

és

kollektíva,

tevékenységükkel öregbítették Somogy megye jó hírét.
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Míves kerámiákból nyílt tárlat a
Kormányhivatal Galériában
Az

idei

megyehét

keretében nyílott meg a
mai

napon

Kormányhivatal

a
Galéria

új kiállítása. A megnyitón
résztvevőket

üdvözölte

és köszöntőt mondott dr.
Neszményi

Zsolt

kormánymegbízott
valamint Huszti Gábor,
a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke. A megnyitón részt vett Biró Norbert, a
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke is.
A Kormányhivatal Galéria legújabb tárlata, a friss Somogy Polgáraiért díjas Gőbölös
Attila keramikus mester „A kezdetektől a mai magyar Parnasszusig” című kiállítása
az idei Megyehét programjai között került megrendezésre. Gőbölös Attila
Kaposváron

született,

jelenleg

Kaposszerdahelyen

él,

ahol

a

település

alpolgármestere. Sokat rajzolt, kiállításokon és pályázatokon szerepeltek munkái,
eddig több mint 40 egyéni és közös kiállításon vett részt. Hagyomány immáron,
hogy a Kormányhivatal Galériában mutatkozhat be a január 6-i megyenapi ünnepi
közgyűlés

művészkitüntetettje,

mondta

el

köszöntőjében dr.

Neszményi

Zsolt kormánymegbízott. A művészt nagyfokú arányérzék és kiemelő készség
jellemzi, mely segítségével a vonások hangsúlyozásával, felnagyításával is képes
alkotni, tette hozzá a kormánymegbízott a kiállított karikatúra szobrokra célozva. A
kortárs irodalmárok, művészek, politikusok jelentős alakjaiból született meg a Mai
Magyar Parnasszus, amelynek egyes darabjai is helyet kaptak a kiállításon.
A

Somogy

Polgárai

díjjal

elismert

kaposszerdahelyi

alkotó

műveit

ezt

követően Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke méltatta, majd a
színvonalas tárlatot Prépost László, Kaposszerdahely polgármestere nyitotta meg.
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25. alkalommal ünnepelt Kaposvár
1873. január 23-án minősítették rendezett tanácsú várossá Kaposvárt. Idén
negyedszázada ünnepli meg Kaposvár ez alkalomból a Város Napját. A
megyeszékhely ünnepi közgyűlésén dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott is
részt vett.
A Szivárvány Kultúrpalotában rendezett ünnepi közgyűlésen részt vett dr. Mátrai
Márta az Országgyűlés háznagya, Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, dr.
Neszményi

Zsolt kormánymegbízott

és Biró

Norbert a

Somogy

Megyei

Közgyűlés elnöke is. Egyperces néma csenddel emlékeztek meg a gyásznap
alkalmából

az

olaszországi

buszbaleset

áldozataira,

majd Szita

Károly polgármester köszöntője után kerültek átadásra az idei elismerések. A
Kaposvár Város Díszpolgára címet dr. Kéki Zoltán, a megyeszékhely korábbi
címzetes főjegyzője vehette át.
„Kaposvár Városért” kitüntetésben részesült a Kaposvár Helyőrségi Zenekar,
Csikvár Gábor, népzenei előadóművész, dr. Fábry Kornél atya a kaposfüredi

Gratulálunk a
díjazottaknak!

városrész volt plébánosa és dr. Sárközy Eszter ügyvéd.
Az Év Sportolói díj mellett idén is átadták a „Kaposvár Szolgálatáért” címeket.
Ebben az elismerésben részesült Bauer Andrásné, Kaposvár Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának volt elnöke, Gombos Péter a Kaposvári
Egyetem tudományos dékánhelyettese, egyetemi docens, Gyurina Éva, a Somogy
Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Kollégium főigazgatója, prof. dr. Horváth Gyula, a Kaposi
Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, Huszár László építészmérnök,
Iváncsikné Kálmán Éva, a Berzsenyi Dániel Tagiskola tanára, Katonáné Halupa
Dóra, a Kaposi Mór Oktató Kórház gyógytornásza, Kis Ernő cipészmester,
Kovácsné Habján Mária Magdolna, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott dolgozója,
Lenhofferné

Salamon

Éva,

a

SzocioNet

dolgozója,

dr.

Mach

Tamás

pályázatkezelési és közbeszerzési referens, Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely
Színház színművésze, Szekeres Istvánné, a Polgármesteri Hivatal ügykezelője,
Varga

Ferenc

asztalos

valamint

Zanatyné

Uitz

Zsuzsanna,

Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. műszaki vezetője.
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