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ELNÖKE 

 

Ügyiratszám: SMÖH/414-17/2020. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: 

SZMSZ) 2020. február 12-én tartott testületi ülésén 3/2020.(II.14.) önkormányzati 

rendeletével fogadta el a Közgyűlés, majd 2020. július 17-én 9/2020. (VII.17.) önkormányzati 

rendeletével módosította azt. 

 

Általános indokolás a rendelet módosításához 

I. 

Az SZMSZ szerint a megyei önkormányzat hivatala útján a hazai források vonatkozásában 

önként vállalt feladatként projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti tevékenységet is ellát a 

települési önkormányzatok számára. Ellát továbbá a megyei önkormányzat hivatala útján 

pályázatfigyelési  feladatokat is a települési önkormányzatok számára. E feladatok ellátását a 

települési önkormányzatokkal egyedi keret-megállapodás alapján kötött megbízási 

szerződések szerint valósítja meg.  

Tekintettel arra, hogy a projekt-előkészítési- és projektmenedzsment feladatokat a Somogy 

Megyei Önkormányzat Hivatalának dolgozói látják el, egyes pályázatok főképp 

elszámolhatósági előírásai indokolják, hogy a keret-megállapodások alapján kötendő 

megbízási szerződésben feladatellátó szervezetként a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

is megjelölésre kerülhessen.  

Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalata alapján szükség mutatkozik a települési 

önkormányzatokon kívüli gazdasági társaságok, és civil szervezetek számára – amennyiben 

kapacitásaink engedik – a megyei önkormányzat vagy hivatala által történő projekt 

előkészítési- és menedzsment tevékenység megvalósítására, illetve keret-megállapodás 

kötésére. A települési önkormányzatok pozitív visszajelzései alapján ugyanis egyre több 

megkeresés érkezik az önkormányzati szektoron kívülről is. 

Szükséges továbbá annak pontosítása, hogy ne csak a hazai pályázati források 

vonatkozásában végezhessen projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatokat a 

megyei önkormányzat és hivatala, hanem az Európai Uniós források tekintetében is, úgy mint 

pl. Leader, VP pályázatok, stb. 

Az SZMSZ 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat önként vállalt feladatait. Fentiekre 

tekintettel szükséges a hazai forrásokon felül az Európai Uniós forrásokra való bővítés, 

valamint a megyei önkormányzati feladatvégzés mellett a hivatali feladatvégzést is beemelni. 

Ezentúl a tevékenységek körét a települési önkormányzatok mellett civil szervezetek és 

gazdasági társaságok számára is - megkereséseik alapján - kinyitni szükséges.  

 

II. 

A Közgyűlés a projekt-előkészítésre, illetve menedzsmentre vonatkozó megbízási díjat a 

pályázat főösszegéhez kötötten határozta meg. E döntés módosításra kerül akként, hogy 

felhatalmazza a Közgyűlés megbízási szerződést megkötő elnököt, vagy megyei jegyzőt, 

hogy a pályázat egyszerű eljárásrendjére, vagy főösszegére tekintettel egyedi méltányolást 

érdemlő esetben a díjtételtől az alábbiak szerint eltérjen: 
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- 10 000 000 Ft támogatási összegig benyújtandó pályázatok esetében mind a települési 

önkormányzatok, mind a civil szervezetek, mind a gazdasági társaságok esetében a 

díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

- 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a települési 

önkormányzatok, civil szervezetek esetében a díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

- 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a gazdasági 

társaságok esetében a díjtétel legfeljebb 10 %-a erejéig, de maximum 5 000 000 Ft 

összegben.  

Ezeket a feladatokat a közgyűlés elnöke és a megyei jegyző részére átruházott hatáskörként az 

SZMSZ-ben biztosítani szükséges. 

 

Az ezeken felüli eltérések a Közgyűlés hatáskörében maradnának, de a gyakorlati 

feladatellátás tapasztalatai indokolják, hogy az egyedi méltánylást érdemlő esetben – 

amennyiben az eltérés mértéke az elnök, illetve a megyei jegyző által adható fenti mértéket 

meghaladná -  úgy arról a Somogy Megyei TOP Projekt Bizottság döntsön.  

 

Kérjük a T. Közgyűlést a fent részletezett okokból a fenti hatáskörök közgyűlés elnökére, 

megyei jegyzőre, valamint a Somogy Megyei TOP Projekt Bizottságra történő átruházására, 

ugyanis a Közgyűlés gyors összehívása az egyes egyedi döntések meghozatalakor még a 

rendkívüli ülés szabályai szerint is rendkívül nehézkes.  

 

A megyei közgyűlés elnöke, valamint a megyei jegyző részére történő hatáskör átruházást egy 

új § beiktatásával javasoljuk beépíteni az SZMSZ-be, mint átruházott hatáskört. 

A Somogy Megyei TOP Projekt Bizottság feladat- és hatáskörét az SZMSZ 4. melléklete D. 

pontja tartalmazza, az 1. pontban szerepel az Átruházott hatáskörök felsorolása, ennek 

kiegészítését javasoljuk a T. Közgyűlésnek. 

 

Részletes indokolás a rendelet módosításához 

 

Indokolás az 1. §-hoz: 

A megyei közgyűlés elnöke átruházott hatáskörét egy új § beiktatásával fentiek alapján az 

alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: 

 

„64/A § 

A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörei: 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Európai Uniós vagy hazai forrásokból származó 

támogatásokkal kapcsolatban projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti tevékenység 

elvégzésére megkötött szerződéseiben a megbízási szerződést kötő elnök a pályázat egyszerű 

eljárásrendjére, vagy főösszegére tekintettel egyedi méltányolást érdemlő esetben a 

Közgyűlés által meghatározott díjtételtől az alábbiak szerint eltérhet: 

a. 10 000 000 Ft támogatási összegig benyújtandó pályázatok esetében mind a települési 

önkormányzatok, mind a civil szervezetek, mind a gazdasági társaságok esetében a 

díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

b. 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a települési 

önkormányzatok, civil szervezetek esetében a díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

c. 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a gazdasági 

társaságok esetében a díjtétel legfeljebb 10 %-a erejéig, de maximum 5 000 000 Ft 

összegben.  

 

 

Indokolás a 2. §-hoz: 
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A megyei jegyző átruházott hatáskörét szintén egy új § beiktatásával fentiek alapján az 

alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: 

„67/A § 

A megyei jegyző átruházott hatáskörei: 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Uniós vagy hazai forrásokból származó 

támogatásokkal kapcsolatban projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti tevékenység 

elvégzésére megkötött szerződéseiben a megbízási szerződést kötő megyei jegyző a pályázat 

egyszerű eljárásrendjére, vagy főösszegére tekintettel egyedi méltányolást érdemlő esetben a 

Közgyűlés által meghatározott díjtételtől az alábbiak szerint eltérhet: 

a. 10 000 000 Ft támogatási összegig benyújtandó pályázatok esetében mind a települési 

önkormányzatok, mind a civil szervezetek, mind a gazdasági társaságok esetében a 

díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

b. 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a települési 

önkormányzatok, civil szervezetek esetében a díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

c. 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a gazdasági 

társaságok esetében a díjtétel legfeljebb 10 %-a erejéig, de maximum 5 000 000 Ft 

összegben.  

 

Indokolás a 3. §-hoz: 

(1) bekezdéshez: 

A rendelet 4. mellékeltének D. pontjában a Somogy Megyei Top Projekt Bizottság feladat- és 

hatáskörét szabályozó szövegezést kell módosítani - kiegészíteni a meglévő két felsorolási 

pontot egy újabbal - az általános indokolásnál meghatározattak értelmében az alábbiak szerint 

(vastag, dőlt betűvel szedetten a módosítás): 

 

SZMSZ 4. sz. melléklete   

 

D. 

A SOMOGY MEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 

1. Átruházott hatásköre: 
 

1.1 Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés 

előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó 

Döntés- előkészítő Bizottság ülésére a közgyűlés által jelölt tag döntés-előkészítő 

bizottsági döntési javaslatának megtárgyalása, és határozathozatal a Döntés-

előkészítési Bizottságban leadható szavazatról. 

1.2 A SomFALU pályázati kérelmeinek elbírálása, és a pályázati elszámolásokat követően 

a pályázatok lezárásával kapcsolatos döntéshozatal. 

1.3 A Somogy Megyei Önkormányzat vagy Hivatala által önként vállalt feladatellátás 

körében megvalósuló projekt előkészítési és projekt menedzsmenti tevékenység 

Közgyűlés által meghatározott díjtételétől  a közgyűlés elnökének/megyei jegyzőnek 

átruházott hatáskörben biztosított mérlegelési jogkörén felüli mértékben történő 

eltérésről való döntéshozatal. 
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(2) bekezdéshez: 

A rendelet 6. mellékeltének szövegezését kell módosítani az általános indokolásnál 

meghatározattak értelmében az alábbiak szerint (vastag, dőlt betűvel szedetten a módosítás és 

áthúzottan a kieső részek): 

 

SZMSZ 6. sz. melléklete   

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat tagja a Mötv-ben foglalt, társulásokra vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően működő Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak. 

2. A Somogy Megyei Önkormányzat vagy hivatala útján Európai Uniós vagy a hazai 

forrásokból származó támogatásokkal kapcsolatban projekt-előkészítési és 

projektmenedzsmenti tevékenységet végez a települési önkormányzat, civil szervezet, 

vagy gazdasági társaság kérésére a pályázati felhívás szerinti szerződés, de különösen 

konzorciumi szerződés alapján. 

3. A Somogy Megyei Önkormányzat vagy hivatala útján azon települések, civil szervezetek, 

vagy gazdasági társaságok számára, akik kérik, tájékoztatást ad a megjelenő pályázati 

lehetőségekről. 

 

 

Indokolás a 4. §-hoz: 

A 4. § a Jat. szerint szükséges hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket 

tartalmazza. 

 

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről a közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes 

hatásvizsgálat megtörtént, melyet az alábbiakban mutatunk be. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

SZMSZ: 

A rendelet-tervezet címe: 

A Somogy Megyei Közgyűlés ………./2020.(VII.…..) önkormányzati rendelet-tervezete a 

Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020.(II.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása: projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti feladatellátás 

körének kiterjesztése a gazdasági társaságokra, civil szervezetekre a megfelelő, sokrétű 

szakmai hozzáértés biztosításával településfejlesztési célok elérése érdekében 

Költségvetési hatása: bevételek növekedése 

Környezeti, egészségi következményei: nem releváns 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelentős, a megjelenő feladatellátási igény 

kiszolgálása  

Egyéb hatása: nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége: a gyakorlati tapasztalatok és a települési 

önkormányzatoktól származó igények indokolják a módosítást 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a szabályozás eltér a 

gyakorlattól, amely törvénysértő, illetve saját bevételek növelésének elmaradása 
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A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

személyi: biztosítva 

szervezeti: biztosítva 

tárgyi: biztosítva 

pénzügyi: biztosítva 

 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az SZMSZ-nek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

módosítását elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 24. 
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 Az előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

………./2020.(VII…) önkormányzati rendelet-tervezete 

 

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2020.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A Somogy Megyei Közgyűlésnek a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 

kiegészül az alábbi 64/A §-al: 

 

„64/A § 

A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörei: 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Európai Uniós vagy hazai forrásokból származó 

támogatásokkal kapcsolatban projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti tevékenység 

elvégzésére megkötött szerződéseiben a megbízási szerződést kötő elnök a pályázat egyszerű 

eljárásrendjére, vagy főösszegére tekintettel egyedi méltányolást érdemlő esetben a Közgyűlés 

által meghatározott díjtételtől az alábbiak szerint eltérhet: 

d. 10 000 000 Ft támogatási összegig benyújtandó pályázatok esetében mind a 

települési önkormányzatok, mind a civil szervezetek, mind a gazdasági társaságok 

esetében a díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

e. 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a települési 

önkormányzatok, civil szervezetek esetében a díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

f. 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a gazdasági 

társaságok esetében a díjtétel legfeljebb 10 %-a erejéig, de maximum 5 000 000 Ft 

összegben.  

 

2. § 

Az SZMSZ kiegészül az alábbi 67/A §-al: 

 

„67/A § 

A megyei jegyző átruházott hatáskörei: 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Uniós vagy hazai forrásokból származó 

támogatásokkal kapcsolatban projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti tevékenység 

elvégzésére megkötött szerződéseiben a megbízási szerződést kötő megyei jegyző a pályázat 

egyszerű eljárásrendjére, vagy főösszegére tekintettel egyedi méltányolást érdemlő esetben a 

Közgyűlés által meghatározott díjtételtől az alábbiak szerint eltérhet: 
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d. 10 000 000 Ft támogatási összegig benyújtandó pályázatok esetében mind a 

települési önkormányzatok, mind a civil szervezetek, mind a gazdasági társaságok 

esetében a díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

e. 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a települési 

önkormányzatok, civil szervezetek esetében a díjtétel legfeljebb 20 %-a erejéig, 

f. 10 000 000 Ft támogatási összeg felett benyújtandó pályázatok esetében a gazdasági 

társaságok esetében a díjtétel legfeljebb 10 %-a erejéig, de maximum 5 000 000 Ft 

összegben.  

 

3.§ 

 

(1) Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Az SZMSZ 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

4. § 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit   Biró Norbert 

 megyei jegyző  közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a …./2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez 

SZMSZ 4. sz. melléklete  

 

 A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A. 

VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A bizottságok:  

 

1) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a megyei közgyűlés döntéseit, szervezik 

és ellenőrzik a döntések végrehajtását, feladatkörükben ellenőrzéseket végezhetnek. 

2) Előkészítik és benyújtják a közgyűlésnek a közgyűlés által meghatározott 

előterjesztéseket.  

3) Tevékenységi területüket illetően véleményezhetik a költségvetési rendeletet és 

zárszámadást.  

4) Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés programjait és munkatervét. 

Kezdeményezhetik - napirend megjelölésével - a közgyűlés összehívását. 

5) Javasolják és véleményezik a működési területüket, illetően a Mötv. és  az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezett közgyűlési felterjesztéseket. 

6) Döntenek a bizottság alelnöke és tagjai esetén a bizottsági döntéshozatalból való kizárás 

ügyében. 

7) Ellenőrzik az önkormányzati hivatalnak a testületi döntések előkészítésére, 

végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint közgyűlési elnöki intézkedést 

kezdeményeznek.  

8) Javaslatot tesznek a megyei közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.  

9) Javaslatot tesznek a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai formáira, tartalmára.  

10) Véleményezik a közfeladat önkéntes felvállalására vonatkozó javaslatot.  

11) A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint 

együttes ülést tartanak.  

12) Kezdeményezik a közgyűlés elnökénél helyi népszavazás elrendelését. 

 

B.  

A PÉNZÜGYI ÉS JOGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

1.  Átruházott hatásköre: 

 

1.1  Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az 

 éves ellenőrzési jelentést.  

1.2 Gyakorolja az SZMSZ-ben és az önkormányzati vagyonrendeletben számára 

 meghatározott átruházott hatásköröket. 

1.3 A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Mötv. 19. § b) pontjában 

meghatározott  egyéb munkáltatói jogokat. 

  

2.  Saját hatásköre (Mötv.): 
 

2.1 Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös 

tekintettel a saját bevételekre.  

2.2 Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés), 

értékeli az azt előidéző okokat.  

2.3 Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát. 
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2.4 Az önkormányzatnál ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend 

és bizonylati fegyelem érvényesítését. 

2.5 Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait haladéktalanul 

közli a közgyűléssel. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a 

vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság észrevételeivel együtt megküldi az Állami 

Számvevőszéknek. 

2.6 Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló 

kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi 

XCVI. törvény 9. § (2) bek.). 

2.7 Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban élő 

családtagjaik vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bek.). 

 

3. Egyéb feladatköre: 

 

3.1  Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal 

pénzmaradvány visszaadásáról. 

3.2   Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi 

feltételeit. 

3.3  Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést 

alakít ki. 

3.4 Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági 

teendőket. 

C.  

A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

1. Átruházott hatásköre: 

 

A két soros közgyűlés között, amikor soron kívüli közgyűlés összehívása nem lehetséges, 

valamint a közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó, területfejlesztéssel, területi tervezéssel, programozással, koordinációval, 

vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, kivéve az át nem ruházható hatásköröket.  

  

2. Saját hatásköre: 

 

1. Közreműködik a decentralizált pályázati rendszer működésének felügyeletében, a 

korábban a megyei területfejlesztési tanács, valamint regionális fejlesztési tanács 

hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási 

szerződésállománnyal kapcsolatban felmerülő ügyekben a közgyűlési döntéseket 

véleményezi. 

2. Előkészíti és véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési 

programot, továbbá a megyei területrendezési tervet az országos és a kiemelt 

térségekre vonatkozó tervekkel összhangban. 

3. Gondoskodik a fenti dokumentumok közötti összhang biztosításáról. 

4. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon 

követésében és értékelésében. 

5. Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési 

programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti 

fejlesztési stratégia kidolgozásában. 

6. Közreműködik a települések fejlesztési tevékenységének koordinálásában a települési 

önkormányzatok felkérése alapján. 

7. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. 

8. Az önkormányzati hivatal közreműködésével kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, 
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területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági 

szereplőkkel. 

9. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források 

felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek 

és uniós tervek). 

10. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait. 

11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei 

területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról. 

12. Előzetesen véleményezi a területi információs rendszer kialakításával és 

működtetésével kapcsolatos döntéseket. 

13. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és 

értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a 

programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében. 

14. Véleményezi az operatív programokat, részt vesz azok előkészítésében. 

15. Megtárgyalja a megyei hulladékgazdálkodási tervet. 

 

D. 

A SOMOGY MEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

1. Átruházott hatásköre: 
 

1.1 Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés 

előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó Döntés- 

előkészítő Bizottság ülésére a közgyűlés által jelölt tag döntés-előkészítő bizottsági 

döntési javaslatának megtárgyalása, és határozathozatal a Döntés-előkészítési 

Bizottságban leadható szavazatról. 

1.2 A SomFALU pályázati kérelmeinek elbírálása, és a pályázati elszámolásokat követően a 

pályázatok lezárásával kapcsolatos döntéshozatal. 

1.3 A Somogy Megyei Önkormányzat vagy Hivatala által önként vállalt feladatellátás 

körében megvalósuló projekt előkészítési és projekt menedzsmenti tevékenység 

Közgyűlés által meghatározott díjtételétől  a közgyűlés elnökének/megyei jegyzőnek 

átruházott hatáskörben biztosított mérlegelési jogkörén felüli mértékben történő 

eltérésről való döntéshozatal. 
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2. melléklet a …./2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez 

SZMSZ 6. sz. melléklete   

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat tagja a Mötv-ben foglalt, társulásokra vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően működő Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak. 

2. A Somogy Megyei Önkormányzat vagy hivatala Európai Uniós vagy a hazai 

forrásokból származó támogatásokkal kapcsolatban projekt-előkészítési és 

projektmenedzsmenti tevékenységet végez a települési önkormányzat, civil szervezet, 

vagy gazdasági társaság kérésére a pályázati felhívás szerinti szerződés, de különösen 

konzorciumi szerződés alapján. 

3. A Somogy Megyei Önkormányzat vagy hivatala azon települések, civil szervezetek, 

vagy gazdasági társaságok számára, akik kérik, tájékoztatást ad a megjelenő pályázati 

lehetőségekről. 

 


