Somogy Megyei Kormányhivatal
Hírlevél
Elkezdődött a somogyi megyehét
Ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadás mellett vonták fel 2019. január 4-én,
Somogy megye lobogóját a Vármegyeházára.

A megyecímer adományozásának 521. évfordulóját ünnepli Somogy megye, ezért
most is, mint minden évben, a megyehét keretében kiállítások, előadások és egyéb
programok közül válogathatnak a somogyiak és a megyébe érkező érdeklődők.
A zászlófelvonáson részt vett dr. Neszményi Zsolt, kormánymegbízott, Vetési
Bernadett, a kormányhivatal főigazgatója, Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés
elnöke, Borhi Zsombor, Kaposvár város alpolgármestere, Huszti Gábor és Tardi
Tamás, a közgyűlés alelnökei, dr. Sárhegyi Judit, a Somogy Megyei Önkormányzat
jegyzője, dr. Skrinyár Judit, megyei aljegyző, dr. Csillag Gábor, Kaposvár Megyei Jogú
Önkormányzatának jegyzője, valamint a megye rendvédelmi szerveinek vezetői.
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Ünnepelt a megye
Ünnepi közgyűlés Siófokon
Ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadás mellett vonták fel 2019. január 4én, Somogy megye lobogóját a Vármegyeházára.
A zászlófelvonással kezdetét vette a Megyehét, amely programsorozat részeként
tartották meg 2019. január 6-án, Siófokon, a Kálmán Imre Kulturális Központban
az ünnepi közgyűlést.
A rendezvényen adták át a Pro Comitatu Somogy és a Somogy Polgáraiért
kitüntetéseket is.
Az ünnepi közgyűlésen köszöntötte a rendezvényen megjelenteket Witzmann
Mihály, a térség országgyűlési képviselője és Biró Norbert, a Somogy Megyei
Közgyűlés elnöke.

Díszvendég volt és köszöntőt mondott Szájer József, Európa Parlamenti
képviselő.

Meghívott vendég dr. Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, dr. Neszményi
Zsolt, kormánymegbízott, Vetési Bernadett, a Somogy Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, valamint
Móring József Attila, Gelencsér Attila és Szászfalvi László országgyűlési
képviselők.
Az ünnepi közgyűlésen közreműködtek a Balaton Táncegyüttes szólistái, a Foki
Operett, a Siófoki Férfi Dalkör, Siófoki Női Kar és a Tabi Fúvószenekar.
A Somogy Megyei Kormányhivatal gratulál a kitüntetetteknek!
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Fotópályázat
Megyehét: A XIV. Somogy Megyei Fotópályázat
XIV. Somogy Megyei Fotópályázat” eredményhirdetésére és a kiállítás
megnyitójára került sor a Kormányhivatal Galériában 2019. január 07-én, a
Megyehét programsorozatának keretein belül.
A Somogy megyei fotópályázatot 1983-ban hirdették meg először. Később a
Somogy Megyei Önkormányzat támogatta a pályázat létrejöttét. Az idei évben már
14. alkalommal hirdettek eredményt.
A megyei önkormányzat által kiírt pályázatban olyan műveket vártak, amelyek
Somogyország épített és természetes környezeti, kulturális értékeit, eseményeit,
rendezvényeit, hagyományait, maradandó értékeit, a somogyi emberek
mindennapjait mutatják be oly módon, ahogy azt a somogyi polgárok látják.
Az alkotókat és a vendégeket Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott köszöntötte,
majd a rendezvényt megnyitotta Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés
alelnöke.
A 48 pályázótól beérkezett 221 fotóból szakmai zsűrizés után 30 kép került
kiállításra a Kormányhivatal Galériájában, amelyek közül az alábbi három helyezést
is elért.
I. helyezett: Gschwindt Márk „Testőr” című képe
II. helyezett: Narbutt Daria „Varázslatos Balaton” című alkotása
III. helyezett: Trevisán Fanni „Csak egy átlagos nap” című fotója
A díjakat Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Bedő Kornél, a
Compur Fotóklub elnöke adta át.
A pályaművek 2019. január
Kormányhivatal Galériájában.
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146. évforduló
Ünnepi közgyűlés a Szivárvány Kultúrpalotában
Kaposvár várossá nyilvánításának 146. évfordulóján rendezett ünnepséget
a Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpont fúvósai nyitották
meg
2019.
január
23-án
a
Szivárvány
Kultúrpalotában.
Az ünnepi közgyűlésen idén is átadták az Év sportolója díjakat, a Kaposvár
Város Szolgálatáért, a Pro Urbe Kaposvár és a Kaposvár Város
Díszpolgára címeket is.
„A város 146.születésnapján hálásan köszönöm mindenki jobbító akaratát,
elvégzett munkáját, családját, gyermekét óvó cselekedetét. Örüljünk ma is
egymásnak, városunknak, amely olyan, mint mi magunk”- mondta Szita
Károly polgármester köszöntőjében.

.

Az eseményen többek között részt vett Dr. Mátrai Márta az Országgyűlés
háznagya, Gelencsér Attila és Witzmann Mihály országgyűlési
képviselők, Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Dr.
Neszményi Zsolt kormánymegbízott.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kaposvár Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozott magas szintű, példaértékű, több évtizedes
szakmai és közéleti tevékenységéért, amellyel hozzájárult Kaposvár
hírnevének öregbítéséhez prof. dr. Rosta István egyetemi tanárnak.
Gratulálunk a díjazottaknak!
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Együttműködési megállapodás
Testvértelepülési kapcsolat Nagybajom és Virje között
Ünnepélyes keretek között írták alá 2019. január 31-én, Nagybajom és a
horvátországi Virje testvértelepülési kapcsolat együttműködési megállapodását.
Az aláírást megelőző ünnepségen köszöntötte a megjelenteket Czeferner Józsefné,
Nagybajom város polgármestere, valamint Mirko Perok, Virje község polgármestere,
továbbá beszédet mondott Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, dr.
Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Drago Horvat főkonzul.
Pohárköszöntőt mondott Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője.
Az együttműködési megállapodást Mirko Perok, Virje község polgármestere és
Czeferner Józsefné, Nagybajom Város polgármestere írta alá.
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Katasztrófavédelem
Szakmai nap Balatonföldváron
2019. január 23-24-én kerül megrendezésre Balatonföldváron a megyei védelmi
bizottságok titkárainak, titkár-helyetteseinek szakmai napja, melyen a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről Dr. Tóth
Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelője és Dr. Varga
Attila Ferenc ezredes főosztályvezető is részt vesz.

A kétnapos rendezvényen többek között a védelmi igazgatás jelenlegi
rendszerének feladatairól, a NATO polgári felkészültségi alapkövetelményeivel
kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok helyzetéről, a Honvédelmi Létfontosságú
Infrastruktúrák védelméről tartanak előadásokat.
A szakmai napot Harasztiáné Dr. Süveges Zsuzsanna a Somogy Megyei
Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg köszöntőjével, melyben kiemelte, hogy a
2016 őszén megrendezett Védelmi bizottsági munkaértekezlet után újra
Somogyban tartanak összejövetelt a védelmi bizottságban tevékenykedők számára.
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Átadás

Hatékony energiafelhasználás, korszerűbb intézmény Ordacsehiben

Ordacsehi Község Önkormányzata sikeresen pályázott az „Önkormányzati hivatal
épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben” című projektre, melynek keretein
belül mintegy 30 millió forintos beruházással újult meg az önkormányzat épülete.
A hivatal leromlott, rossz állapota tette szükségessé a teljes körű felújítást, így most
modern környezetben, költségtakarékos üzemelés mellett a 2019. január 16-án átadott
épületet birokba vehetik az ordahecsi polgárok.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektben
az önkormányzat csökkenteni tudja a fosszilis energia felhasználását, illetve az ebből
származó üvegház hatású gázok kibocsátását. Az épület korszerű fűtést, új
nyílászárókat és napelemet is kapott, melyben az ide látogatók modern és megújult
környezetben tudják intézni ügyeiket.
Az ünnepélyes átadáson részt vett és köszöntőt mondott Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott, Móring József Attila országgyűlési képviselő, Biró Norbert a
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, és Horváth Gyula Ordacsehi polgármestere is.
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A Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napjáról emlékeztek meg Csurgón

Magyar Kultúra Napján került sor ünnepi megemlékezésre Csurgón a Csokonai
Közösségi Házban.
A Kultúra Napi megemlékezés az 1000 éves Csurgó millenniumi eseménysorozat
megnyitója is volt.
A rendezvényen Szászfalvi László országgyűlési képviselő köszöntötte az
egybegyűlteket, majd dr. Bódis József - az Emberi Erőforrások Minisztériumának
oktatásért felelős államtitkára - mondott ünnepi beszédet.

A kulturális műsort a képviselő testület tagjai mutatták be. Az ünnepséget követően sor
került a Somogyi Hírlap sajtófotó kiállítására, melyet Lengyel János főszerkesztő nyitott
meg.
A rendezvényen részt vett Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, aki
pohárköszöntőt mondott. Füstös János - Csurgó Város polgármestere - pedig
megnyitotta az ezer éves Csurgó millenniumi programsorozatát. A Somogy Megyei
Kormányhivatal képviseletében Maronics Gábor járási hivatalvezető volt jelen.
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GYOD
Gyermekek otthongondozási díja
2019. január 1-jétől bevezetésre került az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket
ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás
2019. január 1-jétől GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki
a) súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy
örökbefogadott gyermekéről, vagy
b) tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.
A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülőgyermek viszony releváns. A jogosultság megállapítására a járási hivatal rendelkezik
hatáskörrel.
A GYOD összege 2019-től bruttó 100 000 forint. Ha a szülő több, önellátásra
képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell az ellátást
folyósítani. Ebből az összegből nem öregségi nyugdíjban részesülők esetén 10 %
nyugdíjjárulék kerül levonásra, ez az ellátás szolgálati időnek minősül, és
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére is jogosít (TB jogviszony).
Más rendszeres pénzellátás esetén a GYOD összege a GYOD és a rendszeres
pénzellátás összegének különbözete lesz. (ilyen rendszeres pénzellátás pl. a
gyermek után folyósított GYES, GYED, táppénz, özvegyi nyugdíj, nyugdíj és
rehabilitációs ellátások, álláskeresési támogatások, időskorúak járadéka, aktív korúak
ellátása, tartós ápolást végzők időskori támogatása, stb.)
Az ellátás igénylésére szolgáló nyomtatvány a „Kapcsolódó anyagoknál” tölthető le.
A kérelem benyújtható a kormányablakokban, települési ügysegédeknél, illetve a
járási hivatalok Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályainál.


Barcsi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46.



Csurgói Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.



Fonyódi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 8640 Fonyód, Fő
u. 19.



Kaposvári Járási Hivatal Hatósági és Igazságügyi Osztály 7400 Kaposvár, Kossuth tér
1.



Marcali Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 8700 Marcali,
Petőfi u. 14.



Nagyatádi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 7500 Nagyatád,
Baross G. u. 5.



Siófoki Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 8600 Siófok, Fő tér
1.



Tabi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 8660 Tab, Kossuth L.
u. 51.
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Pályázat
Pályázat élelmiszer-feldolgozó üzemeknek és borászatoknak

Az Agrárminisztérium a tavalyi év végén az élelmiszeripar és a borászat számára
megjelentetett egy újabb, 50 milliárd forint keretösszegű pályázatot, amely a
mezőgazdasági
termékek
feldolgozására
irányuló
beruházások
sikeres
megvalósítását szolgálja.
A VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése a
feldolgozásban című pályázati felhívás legfőbb célja, hogy lehetőséget biztosítson a
mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő
mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati
tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket
tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti
foglalkoztatás fenntartásához.
A pályázat 1. célterülete az Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése, melynek
támogatható tevékenységei a termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek
beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy a
célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
A 2. célterület a Borászati üzemek fejlesztése. Ennek a támogatható tevékenységei a
szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez,
bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és
kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy a célterülethez tartozó tevékenységet
szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
Ezeken kívül választható, önállóan nem támogatható tevékenységek az
energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek, illetve megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától van lehetőség. Az
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: - az 1. célterület esetében
egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén
maximum 1,5 milliárd Ft; - a 2. célterület esetében egyéni beruházás esetén
maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft. A
támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében a nem középmagyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
A
pályázattal
kapcsolatos
a www.palyazat.gov.hu oldalon.
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