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SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

Ügyiratszám: SMÖ/172/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) 

önkormányzati rendelet /továbbiakban: Vagyonrendelet/ tartalmazza a megyei önkormányzati 

vagyonra vonatkozó rendelkezéseket, a vagyon hasznosítására vonatkozó szabályokat.  

A rendelet utolsó, 2012 szeptemberében történt módosítását követően részben a 

vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás gyakorlata, részben az ingó vagyonban bekövetkezett 

változások okán szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, a rendelkezések aktualizálása. E 

változások az alábbiak: 

1. A megyei önkormányzat elővásárlási jogáról való lemondás a Vr. szerint elnöki 

hatáskörben van, az ügyek nagy számára tekintettel az ügyintézés gördülékenyebbé 

tétele érdekében javasoljuk jegyzői hatáskörbe tételét, 

2. a korlátozottan forgalomképes ingatlanok és az üzleti vagyon tekintetében az 

értékesítésen kívüli egyéb tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok megtétele 

(pályázatokhoz, közmű szolgalmi jog engedéséhez) eddig a Pénzügyi Bizottság 

hatáskörébe tartozott, előző pontban hivatkozottakra tekintettel indokolt lenne jegyzői 

hatáskörbe tenni e nyilatkozatok megtételének jogát, 

3. a KMF-224 frsz-ú gépjárművet értékesítés miatt törölni kell a gépjármű-tulajdonból, 

4. az MDL-384 frsz-ú gépjárművet vásárlásra tekintettel a gépjármű-tulajdonon át kell 

vezetni, 

5. a Somogy Média Kft. felszámolására tekintettel e gazdasági társaságot a Vr-ből törölni 

kell,  

6. a Somogy Televízió Nonprofit Kft. névváltozását fel kell tüntetni (rendelet-tervezet 1. 

sz. melléklete), 

7. a vállalkozói központ közalapítvány tekintetében az alapítói jogok gyakorlásának 

megyei önkormányzat részére történő átadása vonatkozásában az alapítói jogot 

vagyoni értékű jogként a Vr-ben rögzíteni kell (a rendelet-tervezet 2. sz. melléklete), 

8. a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság esetén ennek irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok 

gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény értelmében 

megállapodásban döntenek, illetve a nonprofit gazdasági társasági formában működő 

regionális fejlesztési ügynökségek a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én 

szereplő értéken, térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormányzatok 

tulajdonába kerültek. Ezeket a változásokat a Vr-en át kell vezetni. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 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. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

A Somogy Megyei Közgyűlés………./2015.(……….) önkormányzati rendelete a megyei 

önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

Igazodik a jogszabályi környezet miatt az önkormányzat tulajdonviszonyaiban bekövetkezett 

változásokhoz 

 

Költségvetési hatása: jelenleg nincs 

 

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs 

 

Egyéb hatása: nincs. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A megyei önkormányzat 

vagyongazdálkodásának hozzáigazítása a tényleges vagyoni helyzethez és a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekhez. 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos 

törvénysértés 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

személyi: biztosítva 

szervezeti: biztosítva 

tárgyi: biztosítva 

pénzügyi: biztosítva 

 

Kérjük, hogy a Vagyonrendeletnek fentiek miatti, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

módosítását a közgyűlés elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kaposvár, 2015. február 09. 

 

 

 Dr. Vörös Tamás       Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

irodavezető 
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 Az előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

………./2015.(….) önkormányzati rendelet-tervezete 

 

a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2012. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. § (2) bekezdés c) pontjában, a 13. 

§ (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés e) pontjában és az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el. 

1. § 

 

Az 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (6) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A Somogy Megyei Önkormányzatot – az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 

önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39.§-a értelmében – 

megillető, a közigazgatási területén lévő másik települési önkormányzat tulajdonában lévő 

és értékesíteni kívánt ingatlan adásvételével kapcsolatos elővásárlási jogra irányuló 

megkeresés esetén bel- és külterületi ingatlan esetében egyaránt a megyei jegyző nyilatkozik 

az elővásárlási jog gyakorlásáról.  

Az ingatlan elhelyezkedésének és értékének megállapításánál a települési önkormányzat 

által rendelkezésre bocsátott, az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának 

másolata, az adásvételi szándékról szóló képviselő-testületi döntés, illetve az ingatlan 

értékbecslő által megállapított értéke az irányadó.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A korlátozottan forgalomképes ingatlanok és az üzleti vagyon tekintetében az egyéb 

tulajdonosi jogokról a megyei jegyző nyilatkozik.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 13. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(2) A gazdasági társaságban az Önkormányzat tagsági képviselete a szavazati jog 

gyakorlásában önálló döntésre jogosít a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével. 

(3) A közgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges a szavazathoz a 100%-ban önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaság esetén a gazdasági társaság átalakulásával, 

megszüntetésével kapcsolatos egyéb, az Önkormányzat tagsági jogait érintő döntésekhez, 

valamint az Önkormányzat költségvetését terhelő vagyoni kötelezettséget megállapító 

döntéshez, a társaság személyi ügyeinek kérdéseiben való döntéshez. 
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(4) A közgyűlés döntését megelőzően a Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges 

a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetén a mérleg elfogadása, 

eredmény felosztása kérdéseiben, valamint gazdasági éven belül az alaptőke 25%-át 

meghaladó összegű, egy évnél hosszabb törlesztésű hitelfelvételről való döntéshez. A 

megyei önkormányzat éves költségvetésében szereplő megyei tartalék összegének erejéig 

kötelezettségvállalásról a közgyűlés elnöke dönt.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 13. §-a kiegészül az alábbi (5)-(6) bekezdésekkel: 

 

„(5) A nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban az üzletrész 

átruházásáról a közgyűlés a Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulásával dönt. 

(6) A nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Társasági Szerződésének 

módosításához a közgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges.” 

 

5. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(4) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Dr. Vörös Tamás   Jakó Gergely 

 megyei főjegyző közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a …./2015.(…) önkormányzati rendelethez 

 

II. A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÜZLETI VAGYONA 
 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

Sor- 

szám 

 

Megnevezése 

 

Cégjegyzékszám 

 

Székhely 

Tulajdonosi 

részesedés 

1. Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért 

Fejlesztési, 

Kommunikációs, 

Oktatási Nonprofit  

Kft. 

 

Cg. 14-09-309367 

 

 

Kaposvár, Fő u. 10. 100%-ban 

megyei 

önkormányzati 

tulajdon 

2.  Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 Pécs, Mária u. 3. 1/3 

GÉPJÁRMŰ-TULAJDON 

Sor- 

szám 

Típus Rendszám Motorszám Alvázszám Évjárat Jármű fajtája 

1. Volkswagen 

Crafter Kombi 

2.5 TDI 

LLP-188 

 

BJL050654 

 

WV1ZZZ2EZA6008943 

 

2009. kisbusz 

2. Ford Focus 1.6 

Comfort 

IVX-553 

 

FYDB3S84980 

 

WFOAXXGCDA3S84980 

 

2003. szgk. 

3. Skoda Superb 

3T439CE4 

LUM-456 

 

CFG114086 

 

TMBAF93T0B9042583 

 

2011. szgk. 

4. Opel Astra 

Enjoy Z18XER 

LBV-401 Z18XER20LX2853 

 

 

W0L0AHL698G149934 

 

2008. szgk. 

5. Opel Vectra 

Cosmo 

KKM-979 

 

Z28NETHN026322 

 

W0L0ZCF6971070413 

 

2007. szgk. 

6. Opel Insignia 

Sports Tourer 

LUA-051 A20DTH 

 

W0LGT8EM2A1002956 

 

2010. szgk. 

7. Opel Insignia 

Sports Tourer 

MDL-384 A20DTH 

 

W0LGM8EM7C1059041 

 

2012. szgk. 
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2. melléklet a …../2015.(….) önkormányzati rendelethez  

 

 

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 

 

 
Az ingatlan 

Sor- 

szám 
Megnevezése 

 

Tulajdonos 

 

Székhely Telephelyek Jelleg Időtartam 

1. 

Somogy Megyei 

Vállalkozói Központ 

Közalapítvány 

 

Magyar 

Állam 

 

Kaposvár, 

Ond vezér 

u. 1. 

7570 Barcs, 

Bajcsy-Zsilinszky Endre 

u. 46. 

8630 Balatonboglár, 

Erzsébet u. 11. 

alapítói jogok 

gyakorlása 
határozatlan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


