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BESZÁMOLÓ 
a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről  

 
A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlést képviselő személyeknek más szervezetekbe 

történő delegálásáról 52/2014.(XII.12.) és 5/2015.(II.20.) közgyűlési határozataiban döntött. 

A megyei testület a kijelöléseknél kimondta azt is, hogy a delegáltak tevékenységükről a 

2015. év végi utolsó közgyűlésen kötelesek beszámolni. 

A beszámolót a közgyűlést képviselő személyektől kapott írásos tájékoztatás alapján állítottuk 

össze. 

 

1. Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

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

Tftv.) rendelkezik a regionális területfejlesztési konzultációs fórum létrehozásáról és 

működtetéséről. A Tftv.14/A (1) bekezdése értelmében a Dél-Dunántúli régió területén 

működő regionális területfejlesztési konzultációs fórum munkájában a megyei közgyűlések 

elnökei vesznek részt. 

A regionális területfejlesztési konzultációs fórum idén jellemzően a DDRFÜ Nonprofit Kft. 

működtetésével kapcsolatos egyeztetéseket végezte el, valamint vezetői álláspontok 

egyeztetésére került sor a TOP tervezéssel kapcsolatos feladatokban a partnerségi illetve a 

regionális innováció kérdéskörében. 

 

2. Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum létrehozásáról és működtetéséről a Tftv. 

rendelkezik. A közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba Jakó Gergelyt, a 

közgyűlés elnökét delegálta. 

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum az idén is előzetesen állást foglalt a megyei 

közgyűlés valamennyi területfejlesztést érintő ügyében, véleménye a megyei közgyűlés 

ülésein, a vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetésre került. A konzultációs fórum az 

előterjesztett határozati javaslatokat - egy kivétellel, ahol a fórum javaslatára az illetékes 

minisztérium állásfoglalását kértük - változtatás nélkül elfogadta.  

 

3. Balaton Fejlesztési Tanács 

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton kiemelt üdülő körzetében a területfejlesztési 

feladatokat látja el. A Tftv. 15.§ (8.) bekezdése szerint a térségi fejlesztési tanács tagjai 

többek között a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei és az 

érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője. A fentiekre tekintettel a Balaton Fejlesztési 

Tanács munkájában Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke és Holovits Huba közgyűlési tag vesz 

részt. 

A Balaton Fejlesztési Tanács az elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látja el 

munkáját. A 2015. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatokat végezte: 
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1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához 

szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése. 

2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása; 

a 2015. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a 

forrás biztosítóval, a forrás felhasználás teljes körű lebonyolítása. Előző évi BFT 

fejlesztési források felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez 

kapcsolódó feladatok ellátása. 

3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, 

végrehajtásában való közreműködés. 

A 2014. évi tervezési folyamat keretében összegyűjtött, jogi szabályozást érintő 

problémák rendezésének kezdeményezése a jogszabályalkotók felé. 

4. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése (forráshiány 

miatt csak a térségmarketing feladatok egy része valósítható meg).  

A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információbiztosítás, együttműködés célja a 

Balaton köztudatbeli erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint 

egy megújulását élő terület, és mint vonzó turisztikai desztináció egyaránt. 

5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, 

monitoringja. 

6. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése; a Balatoni 

Regionális Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kiépítése, ami elsősorban 

környezeti adatokat, információkat gyűjt a tó és környezete állapotáról. 

7. Mozdulj Balaton programsorozat 2015. évi bonyolítása. 

8. Nemzetközi és a határ menti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. 

A fejlesztési tanács idei munkájában nagy jelentőségű a 2014-2020 tervezési időszak Balaton 

térségét érintő fejlesztéseinek előkészítése, a Balaton Fejlesztési Program és az érintett 

megyék Integrált Területfejlesztési Programja kapcsolatának áttekintése. Több megvitatott 

napirend érintette a 2014-20 fejlesztési időszak különböző operatív programjaihoz történő 

kapcsolódási lehetőségek keresését. A Balaton Fejlesztési Tanács aktív lobby tevékenységet 

folytat fejlesztési források allokálása érdekében fejlesztési programja megvalósításához. A 

Kormány 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozatában a Balaton Területfejlesztési Koncepció 

(2014-2030) és a Balaton Fejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló 

beruházásokról döntött. 

 

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. módosítása kimondta, hogy a 

megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács 

jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. 

Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsban a megyei önkormányzatot Huszti Gábor közgyűlési 

tag képviselte. A térségi fejlesztési tanács idén módosította szervezeti és működési 

szabályzatát és ügyrendjét; elfogadta munkatervét, költségvetését; tájékozódott az Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), valamint a hazai finanszírozás keretében 

2014-2020. között megvalósuló közlekedési fejlesztésekről; továbbá az M9 gyorsforgalmi út 

előkészítési, tervezési munkáinak előrehaladásáról, a nyomvonalak kijelöléséről és a 

lehetséges forrásokról. Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 

az M9 gyorsforgalmi út teljes nyomvonalához szükséges valamennyi tervezési munka 

elvégzésének forrás biztosítását, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től a gyorsforgalmi út 
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teljes nyomvonalának kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzését és terveinek 

elkészítését kérte a 2014-2020 közötti uniós ciklusban. 

A megyei képviseletet ellátó közgyűlési tag az előterjesztésekkel egyetértett és támogatásáról 

biztosította a tanácsot a tervezési kivitelezési munkák minél gyorsabb megvalósítása 

érdekében. 

 

5. Dél-Dunántúli Regionális Monitoring Albizottság  

Dél-Dunántúli Regionális Monitoring Albizottság véleményező és javaslattevő hatáskörében 

közreműködik a Monitoring Bizottság feladatainak végrehajtásában, közös felelősséggel 

tartozik a Regionális Operatív Program megvalósításáért. A Dél-Dunántúli Regionális 

Monitoring Albizottság tevékenységébe a Dél-Dunántúli Regionális Konzultációs Fórum 

jelölésében a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke kapcsolódott be. 

Az albizottság idén több alkalommal értékelte a Dél-Dunántúli Operatív Program 

előrehaladását és tapasztalatait; a fejlesztések hatását a hátrányos helyzetűek életminőségére, 

tájékozódott a DDOP által támogatott projektek megvalósításáról.  

 

6. Dél -Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség felügyelő bizottsága 

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

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2014. január 1-én hatályba lépett Tftv. 

módosítás folytán a Baranya, Somogy és Tolna Megyei Önkormányzatok tulajdonába került. 

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. A közgyűlés a DDRFÜ Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelő bizottságába Karvalics Ottó közgyűlési tagot delegálta, aki a 2015. november 5-én 

újraválasztott felügyelő bizottságban is ellátja a megyei képviseletet. 

A felügyelő bizottság megvitatta a 2014 évi üzleti év zárásával kapcsolatos beszámolókat és a 

társaság taggyűlése elé terjesztett anyagokat, folyamatosan tájékozódott a társaság aktuális 

tervezési és fejlesztési feladatairól és a közreműködői szervezeti tevékenységéről. A felügyelő 

bizottság döntéseit minden esetben egyhangú igen szavazattal hozta.  

 

7. Balatoni Szövetség 

A Balatoni Szövetség érdekképviseleti és érdekharmonizációs feladatokat lát el, 

intézkedéseket kezdeményez a Balatont és környezetét érintő kérdésekben, tevékenyen részt 

vesz ezek előkészítésében, kidolgozásában, megvalósulásának ellenőrzésében. Eszköz és 

kapcsolatrendszere segítségével segíti a balatoni térség gazdasági megerősödését, fejlődését, 

az infrastrukturális beruházások gyors, teljes körű megvalósítását. A Somogy Megyei 

Önkormányzat tagja a Balaton környéki önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetségnek, 

amelyben a megyei testületet Dr. Balázs Árpád közgyűlési tag képviseli.  

A Balatoni Szövetség megvitatta a Balaton fejlesztésével kapcsolatos koncepciókat, terveket 

és operatív programokat, foglalkozott a horgászturizmus elősegítésével, csónakkikötők 

létesítésének témájával, a kerékpárutakkal kapcsolatos fenntartási és karbantartási 

feladatokkal, folytatta a strandok és kikötők minősítése feltétel rendszer korszerűsítését, részt 

vett a Virágos Magyarországért mozgalomban.  

A Balatoni Szövetség elsők között támogatta a Balaton parti területeken a kiskereskedelmi 

üzletek vasárnapi nyitva tartását a turisztikai szezonban. Ennek érdekében kezdeményezte a 

vonatkozó törvény módosítását.  

 

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. A közgyűlés a Dél-

dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba Jakó Gergelyt, a közgyűlés elnökét, a Dráva 

Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba (DRVT) Fábián Éva megyei főépítészt delegálta. 
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A területi vízgazdálkodási tanácsok évente általában két ülést tartanak. A Dél-dunántúli 

Területi Vízgazdálkodási Tanács véleményezte a Duna rész érintővízgyűjtő területét érintő 

jelentős vízgazdálkodási kérdések vitaanyagot a DDTVT működési területén, megismerte a 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet, módosította szervezeti és működési szabályzatát és elfogadta 

2016. évi munkatervét. 

A Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács ülésén áttekintették a drávai nagyvízi 

mederkezelési tervet, a Dráva Részvízgyűjtő Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet, megtárgyalták a 

Dráva Részvízgyűjtő Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések vitaanyagát, és elfogadták a 2016. 

évi munkatervet.  

Augusztusban a Dráva Részvízgyűjtő – gazdálkodási terv felülvizsgálata és a Kvassay Jenő 

Terv 2015. (Nemzeti Vízstratégia) címet viselő fórumok kerültek megrendezésre.  

 

9. Magyar Olimpiai Bizottság 

A Somogy Megyei Közgyűlés – a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályában biztosított 

lehetőséggel élve – a MOB tagjai sorába Jakó Gergelyt, a közgyűlés elnökét delegálta. 

A Magyar Olimpiai Bizottság idén elfogadta a 2014-es év zárásával kapcsolatos szakmai és 

pénzügyi beszámolókat, módosította doppingellenes szabályzatát, kijelölte az alapszabály 

alapján kizárólagos hatáskörében eljárva a különböző sportrendezvényeken illetve játékokon 

résztvevő magyar csapatok és küldöttségek tagjait.  

 

10. MÖOSZ 

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége célja a megyei önkormányzatok 

érdekképviselete és érdekvédelme, a megyei önkormányzatok egymással, a települési 

önkormányzatokkal, és azok szövetségeivel való kapcsolatának fejlesztése, valamint 

szolgáltatás nyújtása tagjai részére. A MÖOSZ munkájában Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

vett részt. 

A MÖOSZ az önkormányzati törvényben kapott felhatalmazás alapján rendszeresen részt 

vesz az önkormányzatokat érintő jogszabályok véleményezésében, több alkalommal 

kezdeményezett állásfoglalásaival törvénymódosítást, például a területfejlesztés, az 

alkotmányozás, a költségvetés, és a közigazgatás korszerűsítése terén. A szervezet keretében 

folyamatos egyeztetésre került sor a TOP tervezésével kapcsolatos kérdésekben, kiemelt 

figyelemmel az ITP tervezésre, és a felhívások véleményezésére. A MÖOSZ képviseletében a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program (GINOP) Monitoring Bizottságainak ülésein Jakó Gergely, a 

megyei közgyűlés elnöke vett részt.  

 

11. 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 Társadalmi 

Felemelkedéséért 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 Somogyi Média Kft. felszámolása lezárult, a Kaposvári Törvényszék 1. Fpk.14-12-

000.508/39. végzésével elrendelte az egyszerűsített felszámolást, az adóst megszüntette, és 

intézkedett a cégjegyzékből történő törlés érdekében, amely 2015. július 7-i hatállyal 

megtörtént. 

A Pénzügyi Bizottság a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2014. üzleti 

évről szóló beszámolóját, valamint a 2015. évi üzleti tervét megvitatta, és a vagyonrendelet 

szerinti előzetes hozzájárulásokat megadta. 
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A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. fő tevékenysége televíziós 

műsorkészítés, audió szolgáltatás, hír-, és információszolgáltatás, továbbá a felzárkóztató 

komplex programok kidolgozása és végrehajtása.  

 

A társaság 2014. évi működését jellemző mutatók 

      

 adatok: e. Ft-ban 

Megnevezés Előző év Tárgy év 

Az értékesítés nettó árbevétele 35.830 42.329 

Jegyzett tőke 3.000 3.000 

Saját tőke   11. 200 10.506 

Befektetett eszközök 7.919 6.674 

Mérleg szerinti eredmény  -619 -693 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 

múlt évi működését 6.500e. Ft-tal támogatta. A társaság jogi és pénzügyi helyzete rendezett. 

A Somogy Megyei Közgyűlés képviseletét a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért 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. 

 

Kérem, hogy a testület fogadja el közgyűlés által delegált személyek és a Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja - a közgyűlés által képviselők tájékoztatása 

alapján - a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről szóló beszámolót. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal 

működő Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. tevékenységéről - a 

közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - készített 

beszámolót.  

3. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy a delegáltak tevékenységükről a közgyűlés 

előtt 2016. év végi utolsó rendes közgyűlésen kötelesek beszámolni. 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző/ az érintettek értesítéséért/ 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2015. december 1. 

 

                                                                                                         Jakó Gergely 

A beszámolót készítette 

az érintettek tájékoztatása alapján: 

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

A beszámolót jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 


