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ELŐTERJESZTÉS 
a közgyűlést képviselő személyeknek más szervezetekbe történő 

delegálásáról 

 
A Somogy Megyei Közgyűlést egyrészt jogszabály másrészt egyedi kijelölés alapján 

különböző szervezetekbe delegál képviselőt/ket. A megyei közgyűlés képviseletére, tagok 

delegálására az alábbiakban teszek javaslatot: 

 

1. Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

A területfejlesztésről és rendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: 

Tftv.) regionális területfejlesztési konzultációs fórum létrehozásáról és működtetéséről 

rendelkezik.  

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a Tftv.14/A (1) bekezdése értelmében a Dél-Dunántúli régió 

területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs 

fórumot működtetnek. 

Javasolom, hogy a közgyűlés vegye tudomásul, hogy a Dél-Dunántúli Regionális 

Konzultációs Fórum munkájában a közgyűlés elnöke vesz részt. 

 

2. Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum létrehozásáról és működtetéséről a Tftv. 

rendelkezik, amelynek 14./B.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „a megyei területfejlesztési 

konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy képviselőt delegál. A megyei 

területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú várost képviselők 

számával azonos számú képviselőt delegál.” 

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés 

területfejlesztést érintő ügyeiben, véleményét a megyei közgyűlés ülésén a vonatkozó 

napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

Javasolom, hogy a közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a közgyűlés 

elnökét delegálja.  

 

3. Balaton Fejlesztési Tanács 

A Balaton kiemelt üdülő körzetében a területfejlesztési feladatokat a Balaton Fejlesztési 

Tanács látja el. A Tftv. 15.§ (8.) bekezdése kimondja, hogy a térségi fejlesztési tanács tagjai: 

a) a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei, 

b) az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője, továbbá  

c) a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében: a Kormány képviselője, valamint 

d) az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője. 

Javasolom, hogy a közgyűlés vegye tudomásul, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács 

munkájában a közgyűlés elnöke részt vesz. 

Javasolom továbbá, hogy a közgyűlés Balaton Fejlesztési Tanácsba Holovits Huba közgyűlési 

tagot delegálja, aki a jelölést elfogadja.  
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4. „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács alapító tagja az „M9” Térségi Fejlesztési 

Tanácsnak, amelynek célja az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban az M9-es 

gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, a régión belüli és a 

régiók közötti közlekedési kapcsolatot javítása. A Tftv. 28. § (1) bekezdése szerint a 

megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács 

jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. A Tftv. módosulása érintette térségi 

fejlesztési tanács működését is, ennek megfelelően a szervezeti és működési szabályzatának 

módosítása megtörtént.  

A Tftv. 15.§ (8.) bekezdése kimondja, hogy a térségi fejlesztési tanács tagjai: 

a) a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei, 

      b) az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője. 

Javasolom, hogy a közgyűlés vegye tudomásul, hogy az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba 

munkájában a közgyűlés elnöke vesz részt. 

Javasolom továbbá, hogy a közgyűlés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba Huszti Gábor 

közgyűlési tagot delegálja, aki a jelölést elfogadja.  

 

5. Regionális Monitoring Albizottság  

A Regionális Monitoring Albizottság tevékenységébe a Dél-Dunántúli Regionális 

Konzultációs Fórum munkájába tagként, a résztvevők jelölésében a Somogy Megyei 

Közgyűlés elnöke kapcsolódott be. 

Javasolom, hogy a közgyűlés vegye tudomásul, hogy a Regionális Monitoring Albizottság 

munkájában a közgyűlés elnöke vesz részt.  

 

6. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség felügyelő bizottsága 

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

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik regionális fejlesztési 

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

Somogy és Tolna Megyei Önkormányzatok tulajdonába került. 

A három megyei önkormányzat képviselői több körben egyeztették és elfogadták a társasági 

szerződését. A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.  

Javasolom, hogy a közgyűlés a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába Karvalics Ottó 

közgyűlési tagot delegálja, aki a jelölést elfogadja.  

 

7. Balatoni Szövetség 

A Somogy Megyei Önkormányzat tagja a Balaton környéki önkormányzatokat tömörítő 

Balatoni Szövetségnek. 

Javasolom, hogy a közgyűlés a Balatoni Szövetség elnökségébe Dr. Balázs Árpád közgyűlési 

tagot delegálja, aki a jelölést elfogadja.  

 

8. Dél-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 6. i) pontja alapján 

a Tanács tagja a megyei önkormányzatnak egy kijelölt képviselője. 

Javasolom, hogy a közgyűlés a Dél-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba a 

közgyűlés elnökét delegálja.  

Javasolom továbbá, hogy a közgyűlés vegye tudomásul, hogy a Dráva Részvízgyűjtő 

Vízgazdálkodási Tanácsban (DRVT) a megyei képviseletet változatlanul Fábián Éva megyei 

főépítész látja el. 
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Kérem, hogy a testület az közgyűlést képviselő személyekre vonatkozó fenti delegálási 

javaslatokkal értsen egyet. 

 

Határozati javaslat:  

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Dél-Dunántúli Regionális 

Konzultációs Fórum munkájában a közgyűlés elnöke vesz részt. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a 

közgyűlés elnökét delegálja. 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés a Balaton Fejlesztési Tanácsba Holovits Huba közgyűlési 

tagot delegálja. 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba Huszti Gábor 

közgyűlési tagot delegálja. 

5. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Regionális Monitoring 

Albizottság munkájában a közgyűlés elnöke vesz részt. 

6. A Somogy Megyei Közgyűlés a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába 

Karvalics Ottó közgyűlési tagot delegálja. 

7. A Somogy Megyei Közgyűlés a Balatoni Szövetség elnökségébe Dr. Balázs Árpád 

közgyűlési tagot delegálja. 

8. A Somogy Megyei Közgyűlés Dél-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba a 

közgyűlés elnökét delegálja. 

9. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a hogy a Dráva Részvízgyűjtő 

Vízgazdálkodási Tanácsban (DRVT) a megyei képviseletet Fábián Éva megyei főépítész 

látja el. 

10. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a testület döntéséről az érintett 

szervezeteket és a delegált személyeket értesítse. 

11. A delegáltak tevékenységükről a közgyűlés előtt 2015. év végi utolsó rendes közgyűlésen 

beszámolni kötelesek. 

 

 Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

     Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző  

      Határidő:  2014. december 20. 

 

 

Kaposvár, 2014. november 24. 

 Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Baloghné Molnár Ida  

területfejlesztési referens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Vörös Tamás 

megyei főjegyző 


