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ELŐTERJESZTÉS 
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének elfogadásáról 

 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) 17. 

§-a a megyei önkormányzatok szerepének erősítését szolgálja. A szabályozás kimondja, hogy az 

egy régió területén működő megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzata területi operatív 

programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való 

közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési 

ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi 

jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok és a fővárosi 

önkormányzat megállapodásban döntenek. 

A Tftv. úgy rendelkezik, hogy a regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen abban 

nyilvánulnak meg, hogy közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok 

végrehajtásában és ellenőrzésében, külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati 

területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok 

megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok 

megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet, valamint 

közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatainak 

ellátásában. 

Kimondja a  Tftv. 29. §. (2) bekezdése azt is, hogy a Tftv. módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. 

törvény hatálybalépésekor nonprofit gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési 

ügynökségek a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a 

területileg érintett megyei önkormányzatok, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába 

kerülnek. 

A Dél-Dunántúli régióban a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven (továbbiakban DDRFÜ NKft.) működik regionális 

fejlesztési ügynökség, amely a 2014. január 1-én hatályba lépett Tftv. módosítás folytán a Baranya, 

Somogy és Tolna Megyei Önkormányzatok tulajdonába került. 

A három megyei önkormányzat képviselői több egyeztetést folytatott a DDRFÜ NKft. irányításáról, 

tulajdonjogáról, tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról, és több körben egyeztette a társasági 

szerződés tervezetét. A társasági szerződés elfogadásáról a DDRFÜ NKft. taggyűlése dönt. 

A mindhárom tulajdonos által elfogadható társasági szerződést az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy értsen egyet a DDRFÜ NKft. társasági szerződésével, és kérje a 

megyei főjegyző intézkedését a társasági üzletrész megyei önkormányzati nyilvántartásba vételére. 
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Határozati javaslat:  
LIS  

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal egyetért 

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság társasági szerződésével. 

  

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy intézkedjen a társasági 

üzletrész megyei önkormányzati nyilvántartásba vételére. 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző (nyilvántartásba vétel) 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Kaposvár, 2014. szeptember 3.  

                                                                                                 Gelencsér Attila  

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia  

ügyvéd 

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Vörös Tamás  

megyei főjegyző 
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