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Ügyiratszám: SMÖ/237/2015. 

 

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, 2015 februárjában 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. az LLP-188 frsz-ú gépjárművet (kisbusz), a KKM-979 frsz-ú gépjárművet és az LBV-

401 frsz-ú gépjárművet értékesítés miatt törölni kell a gépjármű-tulajdonból, 

2. a Levéltár folyamatba helyezett elköltözése okán megüresedő épületrészt a rendelet 1. 

sz. mellékletében az önkormányzat törzsvagyonánál Levéltár B/ épületrész 

nevesítésével szerepeltetni kell,  

3. a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 kódjelű, „Kaposvári vigasságok terének kialakítása”  

elnevezésű  projekt a Vármegyeháza ingatlan területének olyan részeit is érinti, amely 

területeket a Vagyonrendelet 9.§-a szerint a vagyont használó szerv vezetője (többek 

között a megyei önkormányzati hivatalt vezető megyei jegyző) határozott időre 

történő bérbeadás útján a rendeletben foglaltak szerint hasznosíthat. A projekttel 

érintett területeket viszont a Támogatási Szerződés értelmében és az abban 

meghatározottak szerint a Somogy Megyei Önkormányzat maga vagy bevont 

szerződött partner útján üzemelteti, ezért e terülteket a vagyonrendeletben e 

hasznosítás alóli kivételként fel kell tüntetni, 

4. a Vármegyeháza ingatlanban működő Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

által használt ingatlanrész területe a 3. pont szerinti projekt miatt csökkent, így a 

Múzeumot fenntartó Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

megállapított, 1830,24 m
2
 nagyságú ingatlanrészre az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzésre kerülő térítésmentes használati jogot a rendelet mellékletében rögzíteni 

kell. 

 

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. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

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

alapján 
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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 az önkormányzat tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változásokhoz 

 

Költségvetési hatása: bevétel az értékesített gépjárművek árából, várható bevétel a projekttel 

érintett területek hasznosításából 

 

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, Támogatási 

Szerződéshez 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. július 14. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit       Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

megyei aljegyző 
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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) 9. §-a kiegészül a 

következő (14)-(16) bekezdésekkel: 

 

„(14) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alól az önkormányzati hivatal - mint vagyonhasználó 

szerv - használatában lévő e rendelet 1. melléklete szerinti ingatlan esetén a hivatal vezetője 

által történő hasznosítás alól kivételt képez: 

a) Megyeháza és Múzeum A/épület Nyugati szárny és Keleti szárny alagsor, Keleti 

szárny földszint, Keleti szárny kézműves műhelyek helyiségei, 

b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megállapított, 1830,24 m
2
 

nagyságú ingatlanrészt érintő használati joggal terhelt terület,  

c) Levéltár B/épület. 

(15) Az (1)-(14) bekezdésben foglaltakra a rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott 

rendelkezések nem terjednek ki. 

(16) A (14) bekezdésben rögzített épületrészek hasznosítására szerződéses kötelem útján 

kizárólag a Somogy Megyei Önkormányzat jogosult.” 

 

2. § 

 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

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

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

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

 

 Dr. Sárhegyi Judit   Jakó Gergely 

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

 

I. 

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA 

   Az ingatlan   

Sor- 

szám 
Megnevezése, fekvése, címe 

Rendeltetése 

(műv.ága) 
Hrsz-a Terület nagysága 

Használója/közfeladat 

megnevezése 

Teher/ 

Megjegyzés 

    ha m2   

 

A/ Forgalomképtelen vagyon: 

 

 ---       

 

B/ Korlátozottam forgalomképes vagyon: 

 

1. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI 

1. Vármegyeháza 

Kaposvár, Fő u. 10. 

Megyeháza és 

Múzeum 
A/ épület 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Levéltár 
B/ épület 

12  6133 Somogy Megyei 

Önkormányzat és  
Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal 

 
Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Megyeháza és Múzeum 
A/ épület részen 1830,24 

m2 területen térítésmentes 

használat joga 

műemlék 
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2. 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. 1/1  

Somogy 

Megyei 

Önkormányzat 

tulajdona 

2.  Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 Pécs, Mária u. 3. 1/3  

Somogy 

Megyei 

Önkormányzat 

tulajdona 

 

 

GÉPJÁRMŰ-TULAJDON 

Sor- 

szám 

Típus Rendszám Motorszám Alvázszám Évjárat Jármű fajtája 

1. Ford Focus 1.6 

Comfort 

IVX-553 FYDB3S84980 WFOAXXGCDA3S84980 2003. szgk. 

2. Skoda Superb 

3T439CE4 

LUM-456 CFG114086 TMBAF93T0B9042583 2011. szgk. 

4. Opel Insignia 

Sports Tourer 

LUA-051 A20DTH 

 

W0LGT8EM2A1002956 

 

2010. szgk. 

5. Opel Insignia 

Sports Tourer 

MDL-384 A20DTH W0LGM8EM7C1059041 2012. szgk. 

 

 

 


