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beköltözzön egy olyan épületbe, aminek a komfortállapota meg sem közelíti a 

mostaniét. Ha és amennyiben a levéltár épülete olyan állapotban lesz, hogy oda nyugodt 

szívvel átköltözne a megye, akkor úgy gondolja, hogy funkcióját tekintve az épület a 

múzeumi feladatok ellátására alkalmasabb, mint a levéltári. Így, amíg erre forrást nem 

kap a megye, addig a költözés nem időszerű. Az ITP-ben erre a sorra elkülönített 

forrásokat lehetett lehatárolni, és ez a lehatárolás megtörtént. 

 

H o z z á s z ó l á s: 

 

Dr. Kolber István, a közgyűlés tagja 

 

Köszöni a választ. De a vége eléggé talányos. Az, hogy az ITP-ben van egy sor, ez 

számára nem teljesen világos, hogy mit jelent. Ezek szerint van valamilyen forrás a 

felújításra. Ez a felújítás azt a célt szolgálná, hogy akkor át tudna költözni a megye az 

épületbe? 

 

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

Igen, ha és amennyiben olyan állapotban lesz az épület, hogy a megyei közgyűlés és az 

apparátus oda át tud költözni, akkor ezt az épületrészt használati joggal a múzeum 

részére átadja a megye. 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag –  a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2015.(X.2.) 

önkormányzati rendeletet megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

 Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előadó:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

Megkérdezi Jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy 

nem. 

 

K é r d é s: 

 

Dr. Kolber István, a közgyűlés tagja 

 

Az SZMSZ-ben meglehetősen sajátosan van szabályozva az, hogy a közgyűlésnek ki 

tehet előterjesztést. A szabályzat szerint a közgyűlés elnöke, megbízása alapján az 

alelnök, a témakör szerinti bizottságok, a jegyző, megbízása alapján az aljegyző és a 

megyei főépítész. Ebből a sorból hiányzik egy fontos sor, mégpedig a megyei 

közgyűlési tagok, hiszen az önkormányzati törvénynek ez az egyik lényeges eleme. 

Javasolja, hogy a következő alkalommal ezt vizsgálja meg a testület, mivel ez egy 

gyakorlati problémát is felvethet, hiszen a közgyűlési tagoknak az Ötv. alapján van 

ilyen jogosultsága, a szabályzat viszont nem tartalmazza, tehát az átmeneti időben, amíg 
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ezt nem fogadja el a közgyűlés, addig is valamilyen méltányos módon ezt kezelni 

kellene. Javaslata, hogy ezzel legyen kiegészítve az SZMSZ. 

 

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

A javaslattal ő is egyetért. 

 

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag – a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2015.(X.2.) 

önkormányzati rendeletet megalkotja. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, a Rippl-

 Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által a Kaposvár, Fő utca 10. sz. 

 alatti ingatlan használatára és üzemeltetésére vonatkozó megállapodások 

 módosításáról 
 Előadó:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

    

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság közvetlenül a közgyűlést megelőzően 

megtárgyalta. Kéri Tanácsnok urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Dr. Balázs Árpád, a bizottság elnöke 

 

A pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozza: 

 

33/2015.(X.2.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 

Városi Múzeum elhelyezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlanra kötődött 

térítésmentes használati jogot alapító megállapodást módosító szerződést (1. sz. 

melléklet), valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló 

megállapodást módosító szerződést (2. sz. melléklet) jóváhagyja és a közgyűlés elnökét 

felhatalmazza a szerződések aláírására. 

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

Határidő: 2015. október 01. 

 

 

 

























A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  

2015. október 2-i nyilvános ülése 

jegyzőkönyvéhez csatolt mellékletek 

 

 

 

1./ Közgyűlési előterjesztések 

 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés tagjának esküokmánya (Csendesné Murányi 

Ibolya) 

 

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés külső bizottsági tagjának esküokmánya (Sárdi 

Árpád) 

 

4./ 9/2015.(X.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 

 

5./ 10/2015.(X.2.) önkormányzati rendelet a megyei önkormányzati tulajdon- és 

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

módosításáról 

 

6./ 11/2015.(X.2.) önkormányzati rendelet a Somogy Megyei Önkormányzat 

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

rendelet módosításáról 

 

7./ 1. melléklet a 36/2015.(X.2.) közgyűlési határozathoz a DDRFÜ által kezelt 

decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási 

kérelmeiről 

 

8./ Meghívó, napirendi javaslat, jelenléti ív 

 

 

 












































































































































































































































































































































































































