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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 Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján e rendelet általános felülvizsgálata 

is szükséges, azonban a folyamatban lévő változások miatt a soron következő közgyűlésen 

kívánjuk e körben tárgyalni. 

A 2016. február 19-i ülésen való sürgősségi előterjesztésére a Dél-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban: 

DDRFÜ/ átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala miatt van szükség. Az átalakulás 

ugyanis nem csak a DDRFÜ taggyűlési-, hanem a Közgyűlésen történő döntéshozatalt is 

igényli. Tekintettel arra, hogy a DDRFÜ átalakulása három megyei önkormányzat, és a három 

Elnökből álló taggyűlés döntéseit teszi szükségessé, és a tárgyalások folyamatban vannak, az 

ügymentet akadályozza a rendeletünkben szereplő jelenlegi szabályozás. E szerint ugyanis az 

átalakulás során a Vagyonrendelet közgyűlési előzetes hozzájárulási kényszert határoz meg az 

Elnök szavazatának leadásához a taggyűlésben, ami nagymértékben lelassítja, sőt lehetetlenné 

teszi az átalakulási folyamat döntéshozatalát.  

A rendelet módosítása a vagyonrendelet 13. § (5) és (6) bekezdéseit érinti, mely alapján a 

közgyűlési hozzájárulás időbeliségi szabályozását szüntetjük meg. Így a taggyűlési 

döntésekhez nem előzetesen járul hozzá a Közgyűlés, hanem a taggyűlési döntéshozatal 

lehetővé válik azzal, hogy az Elnök szavazat leadási joga nincs korlátozva. Mivel azonban a 

közgyűlési hozzájárulás továbbra is fennáll, a taggyűlésben leadott szavazata csak akkor lesz 

érvényes, ha azt a Közgyűlés jóváhagyja. Ez a taggyűlési határozatok azonnali 

végrehajthatóságát addig halasztja, míg a közgyűlési jóváhagyásról szóló határozati kivonat a 

DDRFÜ-höz meg nem érkezik.   

 

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 

 

A rendelet-tervezet címe: 

A Somogy Megyei Közgyűlés ……./2016.(…….) önkormányzati rendelete a megyei 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Társadalmi-gazdasági hatása: igazodik az önkormányzat tulajdonviszonyaiban 

bekövetkezett változásokhoz 

 

Költségvetési hatása: 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, 2016. február 18. 

 

 

 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 

 

……./2016.(…...) 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) 13. § (5) és (6) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„13.§  
 

(5) A nem 100%-ban a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 

társaságban az üzletrész átruházásáról a közgyűlés a pénzügyi bizottság hozzájárulásával 

dönt. 

(6) A nem 100%-ban a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 

társaság Társasági Szerződésének módosításához, a társaság átalakításához, 

megszüntetéséhez, vagyonának felosztásához a közgyűlés hozzájárulása szükséges.” 
 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

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

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit   Jakó Gergely 

 megyei jegyző közgyűlés elnöke 

 

 

 

 


