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BESZÁMOLÓ 
a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága által átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 
 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: SZMSZ) 4. sz. melléklet B. pontja értelmében a megyei önkormányzati 

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

(továbbiakban: Vr.) 13. § (4) bekezdésében nevesített hatáskörben eljárva a 18/2016.(IV.14.) 

pénzügyi bizottsági határozattal előzetesen hozzájárult a Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2015. évi normál egyszerűsített beszámolója, kiegészítő 

melléklete, közhasznú jelentése, eredmény kimutatása, valamint az 5.304 eFt mérleg szerinti 

eredmény eredménytartalékba helyezése, továbbá a 2016. évi üzleti terve elfogadásához, és 

tudomásul vette az e körben készített a könyvvizsgálói jelentést. A Pénzügyi Bizottság 

támogatta továbbá, hogy a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. a Somogy 

megyében TOP támogatással megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

ellátásában részt vegyen. 

 

Az SZMSZ értelmében a meghozott döntésről a bizottság a közgyűlés következő ülésén 

beszámol, a beszámolót a közgyűlés határozatával elfogadja. Kérem a közgyűlést, hogy a 

bizottsági beszámolót, egyúttal a Kft. 2015. évi beszámolóját, annak mellékleteit és 2016. évi 

üzleti tervét elfogadni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat:  

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Pénzügyi Bizottságnak – a Somogy Megyei 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) 

önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja értelmében a megyei önkormányzati 

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

rendeletben nevesített átruházott hatáskörben eljárva – a Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2015. évi normál egyszerűsített beszámolója, kiegészítő 

melléklete, közhasznú jelentése, eredmény kimutatása, valamint az 5.304 eFt mérleg 

szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése, továbbá a 2016. évi üzleti terve és 

annak szöveges kiegészítése elfogadása, a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele 

tárgyában hozott döntéséről szóló beszámolót tudomásul veszi, a hozott döntést 

elfogadja.  

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés – tekintettel a Pénzügyi Bizottság 18/2016.(IV.14.) számú 

határozatában foglaltakra – egyetért azzal, hogy a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért 

Nonprofit Kft. részt vegyen a Somogy megyében TOP támogatással megvalósuló 

pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásában.  
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3. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. pont szerinti bizottsági döntés alapján a Somogy 

Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját, valamint 2016. évi 

üzleti tervét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

2015. év:  

Eszközök és források egyező végösszege:  37.757eFt  

Mérleg szerinti eredmény:  5.304eFt  

Közhasznú eredmény:  4.128eFt  

 

2016. év:  

Tervezett 2016. évi bevételek:      89.335.944 Ft  

Tervezett 2016. évi kiadások:      89.236.297 Ft  

Működési többlet:  99.647 Ft  

 

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

  2016. évi üzleti terv végrehajtásáért: Gábor Márk ügyvezető  

Határidő:  folyamatos  

 

 

Kaposvár, 2016. május 12.  

 

Dr. Balázs Árpád 

a bizottság elnöke 

 

 

A beszámolót készítette:  

 

Gyarmati Diána 

a bizottság titkára 

 

A beszámolót jóváhagyta: 

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 


