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A Somogy Megyei Kormányhivatal 2011. január 1-jétől kezdte meg működését, mint a kormány 

általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. Székhelye Kaposvár, Somogy Megye 

megyeszékhelye. A Kormányhivatal általános hatásköre szerint, jogszabály alapján bármilyen 

államigazgatási ügyben eljárhat. 

  

A Kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a 

miniszterelnök nevezett ki. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A 

Kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte 

vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A 

kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből, a 

főosztályokból áll. A főosztályok osztályokra tagolódnak. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatalt Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott vezeti. A 

hivatalszervezetet Vetési Bernadett főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Dr. Fehér 

Zoltán igazgató. 

  

A Kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és 

elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört 

gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy 

másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi 

fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi 

a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket. 

  

A Kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni 

védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és 

vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és 

megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a 

közigazgatás korszerűsítésével és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok 

összehangolásában és szervezésében. 

 

A Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Somogy megyére kiterjedő illetékességgel rendelkezik. 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Kormányhivatal feladat- és hatáskörét a 320/2014. 

(XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg. Ez alapján a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának a 

projekt megvalósításához kapcsolódó feladat és határkörei a következők:  

 

a) szakmailag irányítja és ellenőrzi az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal 

tevékenységét, ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

járási hivatal ez irányú feladatait ellátó kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint 

szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 

hivatal ez irányú hatósági és szolgáltató tevékenységét,  

b) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott 

támogatások rendszerét és gondoskodik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 

hivatal támogatási rendszere szakmai működtetéséről,  

c) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,  

d) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és 

pénzügyi feladatokat,  
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e) állami foglalkoztatási szervként ellátandó feladatai eredményességének elősegítése érdekében 

együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében 

szakmailag irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal 

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó – feladatai végrehajtását,  

f) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,  

h) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,  

i) gondoskodik a munkaerőpiaci szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint 

koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok munkaerőpiaci 

szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások 

kiépített intézményrendszerét,  

j) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem az 

állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el. 


