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ELŐTERJESZTÉS 
a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok 

tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok 

tájékoztatása alapján 
 
A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogyi Média Kft-ben és a Somogy Televízió 

Nonprofit Kft-ben 100%-os üzletrésszel rendelkezik.  

A társaságok tevékenységét a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet szerint a Pénzügyi Bizottság 

értékeli. A bizottság a társaságok 2013. üzleti évről szóló beszámolóit, valamint a 2013. 

évi üzleti terveket megvitatta, és a vagyonrendelet szerinti előzetes hozzájárulásokat 

megadta. 

 

A Somogy Televízió Nonprofit Kft. fő tevékenysége a film- és videó-gyártás.  

 

A társaság 2013. évi működését jellemző mutatók 

      

 adatok: e. Ft-ban 

Megnevezés Előzőév Tárgyév 

Az értékesítés nettó árbevétele 23.966 35.830 

Jegyzett tőke 3.000 3.000 

Saját tőke   11.819 11. 200 

Befektetett eszközök 10.238 7.919 

Mérleg szerinti eredmény  5.827 -619 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Televízió Nonprofit Kft. múlt évi 

működését 14.120e. Ft-tal támogatta. A társaság jogi és pénzügyi helyzete rendezett. 

A felügyelő bizottság tájékoztatóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

A Somogyi Média Kft. felszámolását a Kaposvári Törvényszék elrendelte, kijelölte a 

felszámolót, és az eljárás nem zárult le.  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés képviseletét a Somogy Televízió Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottságában Dr. Radics Gyula (FB elnök), Dr. Boda Róbert és Kiss Géza (FB tagok) 

látják el. A felügyelő bizottsági tagok díjazásban nem részesülnek. 

 

Javaslom, hogy a közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő 

társaságok tevékenységéről szóló, a felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 

készített beszámolót fogadja el. 
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Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő 

társaságok tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok 

tájékoztatása alapján - készített beszámolót elfogadja. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

      Határidő: 2014. október 10. 

 

 

 

Kaposvár, 2014. szeptember 5. 

 
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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