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I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

RENDELETEI 

 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

14/2010. (VII. 13.)  

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

szóló 11/2010. (VI.1.) sz. rendelettel módosított 

5/2010. (III.16.) számú rendelet módosításáról 

 

Somogy Megye Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138. 

§ (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az 

1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. §-ai, valamint a 

292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 68. §-a alapján az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költség-

vetéséről szóló 11/2010. (VI.1.) sz. rendelettel módosí-

tott 5/2010. (III.16.) sz. rendelet (továbbiakban „R”) 3. 

§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A közgyűlés a megyei önkormányzat 2010. évi 

költségvetése (kórházzal együtt) 

 

 eFt-ban 

Bevételi főösszegét (finanszírozási célú 

pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nél-

kül) 
26.835.515 

Kiadási főösszegét (finanszírozási célú 

pénzügyi kiadások nélkül) 
29.693.544 

Hiány összegét (költségvetési bevételek, 

kiadások különbözete) 
2.858.029 

A finanszírozási kiadásokkal növelt 

hiány összegét 
10.564.224 

 A költségvetési hiány belső finanszírozá-

sára szolgáló előző évi felhalmozási célú 

pénzmaradványt 

139.472 

A költségvetési hiány belső finanszírozásá-

ra szolgáló előző évi működési célú pénz-

maradványt 

374.323 

A költségvetési hiány külső finanszírozásá-

ra szolgáló működési célú finanszírozási 

bevételt (kötvény) 

1.994.061 

A költségvetési hiány külső finanszírozásá-

ra szolgáló felhalmozási célú finanszírozási 

bevételt (kötvény) 

8.056.368 

 A felhalmozási célú finanszírozási műve-

letek kiadásait (fejlesztési hitelek, kötvény 

visszafizetés) 

7.566.638 

ezen belül:  

- a felhalmozási célú bevételt (finan-

szírozási célú pénzügyi bevételek, 

pénzmaradvány nélkül) 
6.932.674 

 
 ebből:  

- a felhalmozási célú kiadást (finan-

szírozási célú pénzügyi kiadások 

nélkül) 
7.339.929 

 ebből:  

 a beruházások összegét 6.520.590 

 a felújítások összegét 173.289 

 a felhalmozási feladatokhoz kapcso-

lódó kötelezettségvállalás (felhalmo-

zási célú átadás) összegét 

224.312 

 a fejlesztési hitelek, kötvény kamatát  421.738 

- a működési célú bevételek összegét 

(finanszírozási célú pénzügyi bevéte-

lek, pénzmaradvány nélkül) 
19.902.841 

 ebből:  

- a működési célú kiadások összegét 

(finanszírozási célú pénzügyi kiadá-

sok nélkül) 
22.353.615 

 ebből:  

 a személyi juttatások összegét 9.292.640 

 a munkaadókat terhelő járulékot (TB 

járulék, és az egészségügyi, táppénz 

hozzájárulást) 

2.475.560 

 a dologi kiadások összegét 9.770.450 

 az ellátottak pénzbeni juttatásait 404.014 

 a támogatásértékű működési kiadá-

sok, államháztartáson kívüli működé-

si célú pénzeszköz átadások összegét 

492.460 

 az általános tartalék összegét  10.000 

 a működési célú tartalék összegét 330.229 

- a működési hitel kamatát 140.000 

- a költségvetési létszámkeretet 4325 

- a közhasznú foglalkoztatottak 

létszámát (engedélyezett létszám-

kereten felül) 

68 főben 

 

állapítja meg. 

 
2.§ 

 
(2) A „R” 9. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

„(A közgyűlés) 

 
(4) az intézmények 2010. évi működési támogatá-

sát 7.453.200 eFt-ban határozza meg, a 2. sz. 

melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés 

szerint.” 
 
(3) A „R” 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 
„(A közgyűlés) 

 
(1) az adósságszolgálatot 7.706.195 eFt összeg-

ben határozza meg, amelyből 708.366 eFt a 

2002 - 2006 években felvett beruházási hitel 

visszafizetés, 3.780 eFt az MFB hitel törlesz-

tés, 6.854.492 eFt a kötvény törlesztés, 
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139.557 Ft a 2009. évi működési (munkabér) 

hitel visszafizetés. Ezen felül 21.738 eFt a fej-

lesztési hitelek, 30.000 eFt a 2010. évi a mű-

ködési hitel kamata, 400.000 eFt a kötvények 

kamata.” 

 
(4) A „R” 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 
„(A közgyűlés) 

 
(4) egyetért a Magyar Fejlesztési Banktól felvett 

fejlesztési hitel hitelkonstrukcióknak megfele-

lő visszafizetésével.” 

 
(5) A „R” 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 
„(A közgyűlés) 

 
(1) a céltartalék összegét az előre nem látható ki-

adásokra 21.458 eFt összegben a 2010. évi 

kötvénykibocsátásból működési célú felada-

tokra, likvid források biztosítására 308.771 

eFt összegben határozza meg.” 

 
(6) A „R” 21. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 
„21. § 

 
(A közgyűlés) 

 
(1) elrendeli, hogy az általános tartalékként elkü-

lönített 10.000 eFt és a céltartalékban az előre 

nem látható kiadásokra tervezett 21.458 Ft, a 

2010. évi kötvénykibocsátásból működési célú 

feladatokra, likvid források biztosítására elkü-

lönített 308.771 Ft felosztásáról év közben a 

közgyűlés rendeletmódosítás keretében dönt-

sön, 

 
(2) elrendeli, hogy a 2010. évi kötvénykibocsá-

tásból céltartalékban elkülönített 308.771 Ft 

az év folyamán csak a tervezett egyéb bevéte-

lek alakulásának függvényében használható 

fel.” 

 
3. § 

 
(1) a „R”  1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe e 

rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, 

 
(2) a „R” 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 

2.számú melléklete lép, 

 
(3) a „R” 2/A. számú melléklete helyébe ezen rendelet 

2/A. számú melléklete lép, 

 
(4) a „R” 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. 

számú melléklete lép, 

 
(5) a „R” 7/A, és 7/B számú mellékletei helyébe ezen 

rendelet 4/A, és 4/B. számú mellékletei lépnek, 

 
(6) a „R” 8. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. 

számú melléklete lép, 

 
(7) a „R” 9. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. 

számú melléklete lép, 

 
4. § 

 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
A rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek. 
 

 

 

 
Dr. Vörös Tamás sk. 

megyei főjegyző  
Gelencsér Attila sk. 

a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

15/2010. (VII. 13.)  

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté 

nyilvánításával összefüggésben alkotott rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről 
 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a már nem alkalmazható 

jogszabályok jogrendből történő kiküszöbölése érdeké-

ben a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tör-

vény 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi 

rendeletet alkotja:  

 

1. § 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés hatályon kívül helyezi: 

a) egyes helyi jelentőségű természeti értékek vé-

detté nyilvánításáról szóló 3/1983. (VI. 28.) 

Somogy Megyei Tanács rendeletét, 

b) egyes helyi jelentőségű természeti értékek vé-

detté nyilvánításáról szóló 1/1985. (X. 1.) 

Somogy Megyei Tanács rendeletét, 

c) egyes helyi jelentőségű természeti értékek vé-

detté nyilvánításáról szóló 2/1987. (XII. 17.) 

Somogy Megyei Tanács rendeletét, 

d) valamint az egyes helyi jelentőségű természeti 

értékek védetté nyilvánításáról szóló 3/1983. 

(VI. 28.) és 1/1985. (X. 1.) megyei tanácsren-

deletek szabálysértési rendelkezéseinek hatá-

lyon kívül helyezéséről szóló 5/2000. (III. 1.) 

Somogy Megyei Közgyűlés rendeletét. 

 

2. § 

 

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és 

hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Vörös Tamás sk. Gelencsér Attila sk. 

megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 
 

 

 

II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

38/2010.(VI.18.) KH. 

 

Beszámoló a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 

2009. évi munkájáról 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányság 2009. évi munkájáról szóló 

megyei rendőrfőkapitány által előterjesztett be-

számolót elfogadja. 

 

2./ A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében 

szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munká-

jukért, valamint felkéri a megyei rendőrfőkapi-

tányt, hogy a megye közrendjének, közbiztonságá-

nak és bűnügyi helyzetének javítása, továbbá a ha-

tárrend biztonságának és a határforgalom zavarta-

lanságának megőrzése érdekében tegyen további 

intézkedéseket. 

 

Felelős: Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke (a határo-

zat közléséért) 

Határidő: 2010. június 30. 

 

 

39/2010.(VI.18.) KH. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Ok-

tató Kórháza orvosi gépműszereinek selejtezése, 

értékesítése 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Somogy 

Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza 

alábbi nullára leíródott eszközeinek selejtezését, illetve 

értékesítését:    

 

Azonosító 
Beszer-

zés éve 
Megnevezés 

Beszerzési 

bruttó 

érték (Ft) 

010662 2000 RTG készülék, 

Diagnost Philips 

Trauma Duo típus 

51.437.500 

011087 2000 Mammográfiás ké-

szülék, Diagnost 

Philips 4000 típus az 

alábbi tartozékokkal: 

23.227.380 

011087  Monitor Elonex  

011087 
 Digitalizáló Light 

Box 
 

011087 
 Vizsgálóegység 

Mammognide típus 
 

011087  Kamera  

012009 

2001 Sebészeti képerősítő 

(9”) Philips BV End-

ura típus 

26.357.240 

03906 1992 Ultrahangos készülék 

Acuson típus az aláb-

bi tartozékokkal: 

17.808.200 

03906 
 VCR Kontroller Vi-

deomagnó 
 

03906 
 Videoprinter Mitsubi-

shi típus 
 

03906  Vizsgálófej  

03906  Vizsgálófej  

03906  Vizsgálófej  

03906  Vizsgálófej  

 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 
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40/2010.(VI.18.) KH.
1
 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni 

Kollégiumának kialakítása és a Somogy Megyei 

Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános 

Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménye, Diák- és Gyermekotthona átszervezése 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a Somogy 

Megyei Önkormányzat Balaton Kollégiuma és a 

Somogy Megyei Önkormányzat Aranypart Közép-

iskolai Kollégiuma önálló intézményként történő 

megszüntetését 2010. június 30-i határidővel, a 

Somogy Megyei Önkormányzat Boglári Kollégiu-

ma teljes körű jogutódlásával. Az intézmények 

számára az erről szóló megszüntető okiratokat a ha-

tározat 3. számú mellékletében foglaltak szerint ki-

adja. 

 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. június 30. 

 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja 2010. 

július 1-i határidővel a Somogy Megyei Önkor-

mányzat Boglári Kollégiuma elnevezésének So-

mogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégi-

uma névre változtatását, a Nevelési Tanácsadónak a 

Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József 

Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypeda-

gógiai Módszertani Intézménye, Diák- és Gyer-

mekotthona intézményhez történő integrációját. 

 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. július 1. 

 

3./ 3. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy 

Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégiuma 

(Balatonboglár) igazgatójának, Gáspár Lászlónak 

magasabb vezetői megbízását megerősíti, vezetői 

pótlékát a pótlékalap 300%-ában határozza meg. 

Havi illetménye 392.900,- Ft-ra változik.  

 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. július 1. 

 

4./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános 

Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménye, Diák- és Gyermekotthona (Kaposvár) 

igazgatójának, Gyurina Évának magasabb vezetői 

megbízását főigazgatói megbízásra módosítja, ve-

zetői pótlékát a pótlékalap 300%-ában határozza 

meg. Havi illetménye 395.500,- Ft-ra változik.  

 

Felelős:  Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő:  2010. július 1. 

 

5./ A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a So-

mogy Megyei Önkormányzat Boglári Kollégiuma 

és a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky Jó-

                                                 
1
 A 40/2010.(VI.18.) KH mellékletei a 2010/4-B. kötetben 

találhatók. 

zsef Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógy-

pedagógiai Módszertani Intézménye, Diák- és 

Gyermekotthona alapító okiratának módosítását, 

számukra az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot kiadja.  

 

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző  

Határidő: 2010. július 1.  

 

6./ A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli az átszer-

vezésből adódó intézkedések megtételét.  

 

Felelős: intézményvezetők  

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 

 

41/2010.(VI.18.) KH.
2
 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Együtt-

Egymásért Szociális és Gyermekotthonában elhe-

lyezett tanköteleskorú gyermekek oktatási feladata-

inak ellátása 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a So-

mogy Megyei Önkormányzat Együtt-Egymásért 

Szociális és Gyermekotthonában a fejlesztő iskolai 

intézményegység létrehozását. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés az alapító okirat 

2010. szeptember 1-től történő módosítását, vala-

mint az intézmény módosított alapító okiratát jó-

váhagyja. 

A Somogy Megyei Közgyűlés a módosított és 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az in-

tézmény részére kiadja. 

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzat Együtt-Egymásért Szociális és 

Gyermekotthonában a feladat bővítéssel egy fő 

gyógypedagógusi álláshely növekedést engedélyez 

2010. szeptember 1-től. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 

4./ A Somogy Megyei Közgyűlés Barcs Város Ön-

kormányzatával a gyógypedagógiai szakszolgálati 

feladatellátásról kötött, 1997. január 1-től hatályos 

megállapodás módosítását kezdeményezi. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

Határidő: 2010. június 30. 

 

5./ A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a 

közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az átszer-

vezéshez kapcsolódó intézkedések megtételére.  
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Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 

 

42/2010.(VI.18.) KH.
3
 

 

A megyei fenntartású intézmények alapító okiratai-

nak módosítása 

 

1./  

a) A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei Ön-

kormányzat Mátyás Király Gimnáziuma, a So-

mogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimná-

ziuma, a Somogyi Térségi Integrált Szakképző 

Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a 

Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egy-

séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 

a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speci-

ális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a 

Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képes-

séget Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Re-

habilitációs Bizottsága, a Somogy Megyei Önkor-

mányzat Drávakastély Szociális Otthona, a So-

mogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociá-

lis Otthona, a Somogy Megyei Önkormányzat 

Gondviselés Szociális Otthona, a Somogy Megyei 

Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Otthona, a 

Somogy Megyei Önkormányzat Park Szociális 

Otthona és Módszertani Intézménye, a Somogy 

Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona, 

a Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre 

Szociális Otthona, a Somogy Megyei Gyermekvé-

delmi Központ, az Somogy Megyei Önkormányzat 

I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, a Somogy 

Megyei Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi In-

tézménye, Óvodája, Általános Iskolája, a Somogy 

Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekott-

hona, a Megyei és Városi Könyvtár, a Somogy 

Megyei Levéltár, a Somogy Megyei Múzeumok 

Igazgatósága, a Somogy Megyei Önkormányzat 

Kaposi Mór Oktató Kórháza, a Somogy Megyei 

Gyermektábor, a Somogy Megyei Önkormányzati 

Kincstári Szervezet módosított alapító okiratát 

2010. július 1-i hatállyal, azzal a módosítással, 

hogy: 

a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium – ezzel 

együtt a Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári 

Szervezetének - alapító okirata az alábbiakkal egé-

szüljön ki: 

- 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatás oklevél nélkül: nyelvtanfolyamok, szá-

mítógépes tanfolyamok, oklevelet nem adnak, 

csak esetleg vizsgára készítenek fel. 

- 855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű 

OKJ-s képzés 

- 855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű 

OKJ-s képzés 
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- 821900 Fénymásolási szolgáltatás: tanulóknak 

fénymásolás térítés ellenében 

- 854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem bizto-

sító egyéb képzés 

- 856092 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kap-

csolódó 

- 853234 Emeltszintű szakközépiskolai felnőtt 

szakképzés  

- 562920 Egyéb vendéglátás  

b.) a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári 

Szervezet módosított alapító okiratát 2010. au-

gusztus 15-i hatállyal, 

c) a Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás 

Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szak-

szolgálata és Nevelési Tanácsadója alapító okiratát 

2010. augusztus 16-i hatállyal a módosító okirat-

oknak megfelelően jóváhagyja. 

A közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratokat az intézmények részére 

kiadja. 

 

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli az intéz-

ményi Szervezeti és Működési Szabályzatok mó-

dosítását, jóváhagyásra történő benyújtását. 

 

Felelős: Intézményvezetők 

Határidő: 2010. július 30. 

 

 

43/2010.(VI.18.) KH. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában 

működő oktatási-nevelési intézményekben a 

2010/2011-es tanítási évben indítható iskolai osztá-

lyok, kollégiumi csoportok száma 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a 2010/2011-es 

tanévben a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 

Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája tag-

intézményében engedélyezi a 10. E, 11. E, 12. E 

osztályainak indítását esti tagozaton, gimnáziumi 

képzéssel. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. június 18. 

 

2./ A közgyűlés a határozat 1. sz. mellékletében meg-

határozott 2010/2011-es tanítási évben indítható 

iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számát jó-

váhagyja. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. június 18. 
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44/2010.(VI.18.) KH. 

 

A megyei önkormányzat fonyódi intézményei fűtési 

rendszer működtetéséhez történő hozzájárulás 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megvitatta a So-

mogy Megyei Önkormányzat által fenntartott há-

rom intézmény: a Somogy Megyei Önkormányzat 

Mátyás Király Gimnáziuma, a Somogy Megyei 

Önkormányzat Balaton Kollégiuma és a Somogyi 

TISZK Közép-, és Szakiskolája, Bacsák György 

Szakiskolája működési költségeihez való hozzájá-

rulásról szóló előterjesztést. A közgyűlés kezde-

ményezi, hogy a fenti intézmények fűtési rendszer 

működtetéséhez történő hozzájárulás mértékének 

pontos meghatározása érdekében az érintett ön-

kormányzatok – a költségek egyenlő arányú vise-

lése mellett – energetikai igazságügyi szakértők 

bevonásával állapodjanak meg. 

2./ A közgyűlés elrendeli, hogy a Somogy Megyei 

Önkormányzat által fizetendő összege nem halad-

hatja meg a 24.106.395 Ft-ot. Amennyiben szakér-

tő a fenti összegnél alacsonyabb értéket határoz 

meg és azt Fonyód Város Önkormányzata elfogad-

ja, akkor a hozzájárulás kifizetéséhez a közgyűlés 

hozzájárul. 

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy az 

összeg a költségvetés céltartalékának terhére kerül-

jön kifizetésre. 

 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. július 31. 

 

 

45/2010.(VI.18.) KH. 

 

A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány va-

gyonának átadása 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy 

a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány 279.559 

Ft összegű vagyona (csökkentve a felmerülő bankkölt-

ségekkel) az árvízkárosultak megsegítésére kerüljön 

felhasználásra. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a 

vagyonmaradvány átadásával kapcsolatos feltételek 

tisztázására.   

 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

46/2010.(VI.18.) KH. 

 

A közcélú dolgozók foglalkoztatására vonatkozó 

13/2010.(II.19.) számú közgyűlési határozat módosí-

tása 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés engedélyezi a So-

mogy Megyei Önkormányzat II. sz. Gyermekvé-

delmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája 

közcélú foglalkoztatottakra vonatkozó – a határo-

zat 1. számú melléklete szerinti- igényét. 

 

2./ A testület felhatalmazza a közgyűlés elnökét köz-

célú dolgozók foglalkoztatására vonatkozó három-

oldalú megállapodás aláírására, illetve a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő: 2010. június 25. 

 

1. számú melléklet 

 

Megyei önkormányzati intézményi közcélú foglal-

koztatási többlet igénye 2010. 

 

Intézmény Település Létszám igény 

 

Somogy Megyei 

Önkormányzat II. 

sz. Gyermekvé-

delmi Intézménye 

/engedélyezett 

létszám felett/ 

 

Marcali 1 fő informatikus 

1 fő adminisztrátor 

(könyvelő) 

2 fő karbantartó 

(festő, kőműves, 

vízvezeték szerelő) 

Somogy Megyei 

Önkormányzat II. 

sz. Gyermekvé-

delmi Intézménye 

/engedélyezett 

létszám felett/ 

 

Nagyszakácsi 1 fő adminisztrátor 

1 fő konyhai kisegítő 

2 fő karbantartó 

(festő, villanysze-

relő, asztalos) 

1 fő gyermekfelü-

gyelő (állandó éj-

szakás) 

 

 

Megjegyzés: az engedélyezett létszám feletti foglalkoz-

tatási igényt az intézmény megnevezése 

oszlopban jeleztük. 

 

 

47/2010.(VI.18.) KH. 

 

A Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosuláshoz való csatlakozás 

 

1./ A Közgyűlés a Pannon Korlátolt Felelősségű Eu-

rópai Területi Együttműködési Csoportosulás 

megnevezésű szervezet alapszabályát elfogadja és 

felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a Csoportosu-

láshoz való csatlakozás aláírására. 

 

2./ A Közgyűlés elfogadja az 1. pontban megjelölt 

alapszabályban meghatározott tagdíj mértékét, s 

biztosítja annak finanszírozását a költségvetési 

rendelet „éves tagdíjak” kerete terhére. 

 

3./ A Somogy Megyei Önkormányzat területileg érin-

tett kétoldalú együttműködéseiben is törekedni kell 

az 1. pontban megjelölt alapszabály fő célkitűzése-

inek az érvényesítésére. 

 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: folyamatos 
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A PANNON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

CSOPORTOSULÁS 

 

A L A P S Z A B Á L Y A 

 
Alulírott alapító Tagok,  

 

hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az európai területi együttműködési cso-

portosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendelet, (továbbiakban: Rendelet) valamint a Magyar Országgyűlés által 

2007. július 07-én elfogadott, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény (to-

vábbiakban: Törvény) rendelkezéseire, valamint 

 

figyelemmel a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás megalapítását elhatározó 

Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) szövegébe foglalt célkitűzések elveire és szellemiségére, 

 

ezennel közhasznú jellegű, jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit gazdálkodó szervezetet hoznak létre az alábbiak szerint: 

 

 

I. A CSOPORTOSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, TAGJAI ÉS TERÜLETE 

 

1. §  

 

A Csoportosulás teljes hivatalos neve magyar nyelven: PANNON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜ-

LETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 

 

A Csoportosulás teljes hivatalos neve horvát nyelven: PANONSKE EUROPSKE TERITORIJALNE GRUPACIJE ZA 

SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

 

A Csoportosulás teljes hivatalos neve szlovén nyelven:  

 

 

A Csoportosulás teljes hivatalos neve angol nyelven: PANNON EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL 

COOPERATION Ltd.  

 

A Csoportosulás rövidített hivatalos neve: Pannon Korlátolt Felelősségű Csoportosulás, angol nyelven PANNON 

EGTC. 

 

2. §  

 

A Csoportosulást létesítő okirat szerinti székhely országa: Magyar Köztársaság.  

A Csoportosulás székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Magyar Köztársaság. 

 

3. §  

 

A Csoportosulás Tagjai a Horvát Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság területén elhelyezkedő, 

s a jelen Alapszabályhoz csatolt Melléklet szerinti horvát, magyar és szlovén települési önkormányzatok, azok társulá-

sai, területi önkormányzatai. 

 

4. §  

 

A csatlakozó Tagok felvételéről a Közgyűlés dönt, a leendő csatlakozó Tag kérelme alapján. A Csoportosulás Tagja 

lehet a Csoportosulás térségében működő, a Csoportosulás célkitűzéseivel egyetértő jogi személy – települési, területi 

önkormányzat, társulás –, amely elfogadja a Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát, és kötelezettséget vállal az 

Egyezményben és az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre. 

 

5. §  

 

A Csoportosulás területe a jelen Alapszabályhoz csatolt Melléklet szerinti horvát, magyar és szlovén Tagok közigazga-

tási területe összesen. A tagtelepülésekhez és egyéb tagszervezetekhez tartozó – a Csoportosulás működési területét 

növelő - területek hektár mértékegységben kifejezett kiterjedését ugyancsak fenti Melléklet tartalmazza. 
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6. §  

 

Az alapítást követően a Tagok számának, illetve a Csoportosulás összterületének változtatása a Csoportosulás legfőbb 

szervének döntése alapján, az Alapszabály módosításával történik. A változás módjai különösen: belépés, kilépés, terü-

letrész átadása, átvétele, cseréje, egyesítés. 

 

II. A CSOPORTOSULÁS LÉTESÍTÉSE MŰKÖDÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

7. §  

 

A Csoportosulás Tagjai a szükséges dokumentumok eljuttatása mellett a Csoportosulásban való részvételi szándékukról 

értesítik saját államukat. Az értesítés alapján, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, az államok illetékes ható-

sága, a részvételt jóváhagyja vagy indokolás mellett elutasítja. A Csoportosulás csak akkor jegyezhető be, ha minden, 

részvételét jelző Tag rendelkezik a szükséges állami jóváhagyással. 

8. §  

 

A Csoportosulás bírósági nyilvántartásba vételét (jogi képviselő útján) a Magyar Köztársaság nemzeti joga szerint, a 

Fővárosi Bíróság előtt kell kezdeményezni. A Csoportosulás a tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdheti meg, illetve a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel a Csoportosu-

lás nyilvántartási adatai kiegészülnek a közhasznúsági fokozatra. A Csoportosulás a nyilvántartásba vételének napjától 

jogi személyiséggel rendelkezik. 

 

9. §  

 

A Csoportosulás a bírósági nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig működik. Az Alapszabály módosításával a 

működési időtartam határozott idejűre változtatható.  

 

10. §  

 

A Csoportosulás a Törvény 14§.-a szerint csak jogutód nélkül szűnhet meg, mely esetben – a csődeljárásról és a felszá-

molási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény (Cstv.) rendelkezéseinek alkalmazási eseteit kivéve – végelszámolás-

nak van helye. A végelszámolási eljárás kezdeményezésének eseteire a Rendelet és az európai területi együttműködési 

csoportosulásról szóló Törvény szabályai az irányadóak. 

 

11. §  

 

A Csoportosulás a Fővárosi Bíróság nyilvántartásából való törléssel szűnik meg. 

 

 

III. AZ EGYEZMÉNY, AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 

 

12. §  

 

A Csoportosulás bármely Tagja javasolhatja az Egyezmény, illetve az Alapszabály módosítását.  

 

13. §  

 

Az Egyezmény, illetve az Alapszabály javasolt módosítási szövegét írásban kell benyújtani a Csoportosulás elnökének, 

aki azt a Csoportosulás legfőbb szervének ülése előtt, a módosítás értelmezésére és állásfoglalás kialakítására elegendő 

időt hagyva, valamennyi Taggal írásban közli. 

 

14. §  

 

A Tagok mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Egyezmény, illetve az Alapszabály bármely javasolt módosítá-

sáról konszenzuson alapuló megállapodás szülessen. Amennyiben a Tagok nem jutnak konszenzusra, a módosítás elfo-

gadásához a legfőbb szerv ülésén jelen lévő és szavazóképes Tagok Alapszabály szerinti 2/3-os többségi szavazata 

szükséges.  
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15. §  

 

Az Egyezmény, illetve az Alapszabály bármely módosítását - annak elfogadásától számított 30 napon belül - 

a Törvénynek megfelelően be kell jelenteni a Fővárosi Bíróságnak. A módosítás átvezetésével kapcsolatos szabályokra 

az újonnan létrejövő Csoportosulásra vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 

 

IV. A CSOPORTOSULÁS CÉLKITŰZÉSE ÉS FELADATAI 

 

16. §  

 

A Csoportosulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok 

végrehajtása révén, a Csoportosulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, az Egyezmény I. 4.§ illetve az Alapsza-

bály I. 5.§ szerint lehatárolt települések közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által 

érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett, lehetővé tegye és 

előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. 

 

 

 

17. §  

 

A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 

Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útján – nyújtott társfinanszírozás mellett, területi együttműködésben létrejövő 

programokat, projekteket megvalósítson. 

 

18. §  

 

A Csoportosulás további feladatai:  

 

a) célkitűzéseinek határain belül, egyéb egyedi fellépések, program- és projektszintű hatékony együttműködés feltét-

eleinek közös kidolgozása  és végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül;  

 

b) a három ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása, a területi és 

helyi erőforrások koncentrációjával, valamint az EU-s, a magyarországi, a horvátországi és a szlovéniai állami és 

területi költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával; 

 

c) önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt felelősségű szerepvállalására figyelem-

mel, vállalkozási tevékenység folytatása;  

 

d) tudatosítani működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, 

nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető 

feltételeit, megszerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vállalható feladatát ;  

 

e) ösztönözni a vállalkozói szellemet, különösen a kis- és középvállalkozások együttműködését, valamint a határokon 

átnyúló kereskedelmi és vállalkozói hálózatok fejlesztését;  

 

f) közös beruházás-ösztönzés és tőkebefektetések elősegítése; 

 

g) biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-

how, valamint adatok, információk szabad áramlását, a Csoportosulás eredményeinek széleskörű megismerhetősé-

gét;  

 

h) a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, a megújuló 

energiaforrások kiaknázásának, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése és 

javítása; 

 

i) egyeztetett, a párhuzamosságokat minél inkább kiküszübölő térségfejlesztési koncepciókkal és tervezéssel elősegí-

teni a növekedést és a fejlődést; 
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j) egy transznacionális szervezeti struktúra, szervezeti háttér létrehozásával elősegíteni az integrált és koordinált fej-

lődést a Csoportosulás területén illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való 

kihatással; 

 

k) közös projektekkel, közösen kidolgozott stratégiák mentén célirányosan és hatékonyan pályázni az Európai Unió 

által juttatandó forrásokra, beleértve a projektek intenzívebb kidolgozását és lebonyolítását; 

 

l) közösen törekedni a közös szándékok érvényesítésére mind a nemzetállamokon, mind az EU-n belül; 

 

m) megfelelő pénzügyi feltételek biztosítása esetén brüsszeli képviselet létrehozása és működtetése. 

 

19. §  

 

A Csoportosulás feladatainak ellátása - belső és külső tevékenysége  - során a négy teljesen egyenrangú munkanyelv: a 

horvát, a magyar, a szlovén és az angol. Amennyiben a munka során a különböző nyelvű szövegváltozatokból vita fa-

kad, úgy az angol nyelvű szövegváltozat a hiteles. 

 

 

V. AZ  ALAPSZABÁLY ÉRTELMEZÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK JOGA 

 

20. §  

 

A Csoportosulásra az Európai Parlament és a Tanács európai együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK 

Rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi XCIX. törvénye vonatkozik. 

 

21. §  

 

Az Alapszabály értelmezése és végrehajtása a Magyar Köztársaság, mint a Csoportosulás létesítő okirata szerinti szék-

hely államának joga szerint történik. 

 

22. §  

 

Az Alapszabály és a vonatkozó szabályozások értelmezése és végrehajtása nem sértheti bármelyik állam közrendre, 

közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre vagy közérdekére vonatkozó rendelkezéseit. Ennek bekövetkezése 

esetén az adott állam megtilthatja a Csoportosulás területén folyó ilyen tevékenységét, illetve előírhatja a joga alapján 

létrehozott Tagok kilépését a Csoportosulásból.  

 

23. §  

 

Fenti tilalmak nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Csoportosulás Tagjai közötti területi 

együttműködés rejtett korlátozását. 

 

 

VI. KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK 

 

24. §  

 

A Csoportosulás nem magyar nemzeti jog szerinti Tagjai tudomásul veszik a Magyar Köztársaság nemzeti jogának a 

Csoportosulásra vonatkozó – e tárgyban hatályos közösségi joggal, valamint a Csoportosulás Egyezményével és Alap-

szabályával összhangban lévő – alkalmazását. 

 

 

 

 

 

25. §  

 

A Csoportosulás nem magyar nemzeti jog szerinti Tagjai tudomásul veszik a Magyar Köztársaság nemzeti joga szerinti 

ellenőrző hatóságok Csoportosulásra vonatkozó hatáskörét, valamint feladataik végzéséhez nyújtandó támogatás szük-

ségességét. 
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26. §  

 

A Csoportosulás Tagjai figyelemmel vannak azon tényre, hogy amennyiben a Csoportosulás tevékenysége által érintett 

területen még nem fogadtak el nemzeti szabályozást felülíró közösségi szabályozást, ez esetben az adott tagállamok 

közötti, hatályos, kölcsönös elismerési megállapodások válnak irányadóvá.  

 

27. §  

 

A Csoportosulás Tagjai arra törekednek, hogy a kölcsönös elismerés a tagállamok egymás szabályaiba és felügyeletébe 

vetett bizalom megerősítése érdekében hatékonyan működjön, különösen a határokon átívelő adminisztratív együttmű-

ködés elősegítése terén.  

 

 

VII. A CSOPORTOSULÁS JOGÁLLÁSA, KÖZHASZNÚ JELLEGE 

  

28. §  

 

A Csoportosulás önállóan gazdálkodó non-profit szervezet, amely nyilvántartásba vételével jogi személyiséget szerez, s 

mint ilyen teljes jogképességgel rendelkezik. Így különösen jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, ingó és ingat-

lan vagyont szerezhet, illetve azzal rendelkezhet, valamint bíróság előtt eljárhat. 

 

29. §  

 

A Csoportosulás mind közhasznú, mind kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat. Ezek közül a közhasznú tevé-

kenység a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 57. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről 

szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26. §  c) pontjában foglaltak figyelembe vételével a következő: 

 

Az 1997. évi CLVI tv. 26. § c) pontjának  

4.   bekezdése alapján nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

5.  bekezdése alapján kulturális tevékenység;  

6.   bekezdése alapján kulturális örökség megóvása;  

9.  bekezdése alapján  környezetvédelem;  

11.bekezdése alapján a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;  

13. bekezdése alapján a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel,valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység;  

18. bekezdése alapján a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegí-

tése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások;  

19. bekezdése alapján euroatlanti integráció elősegítése. 

 

 

 

 

30. §  

 

A Csoportosulás kiemelkedően közhasznú tevékenységét a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény 4. §-a szerint látja el. A vonatkozó rendelkezés szerint „A területfejlesztési és területrendezési feladatokat 

az állami szervek, az önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és az 

érdekvédelmi szervezetek, valamint más intézmények összehangoltan, egymással együttműködve látják el.” Ugyanezen 

jogszabályhelyre utal az Önkormányzati Minisztérium által kiadott Önkormányzati Hatásköri Jegyzék vonatkozó része, 

mely fenti feladat címzettjeként  a képviselőtestületet, illetve a közgyűlést nevesíti.  

 

31. §  

 

A nyilvántartásba vételt követően a Csoportosulás kiemelkedően közhasznú szervezetként kéri közhasznúsági nyilván-

tartásba vételét. 

 

32. §  

 

A Csoportosulás a Khtv. 4. § (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével 

a) nem zárja ki, hogy Tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 

b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; 
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c)  a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; 

d)  a tevékenysége során és keretében közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-

választáson, nem állít és nem támogat képviselőjelölteket a helyi önkormányzati választásokon, nem lehet tagja párt, 

továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást. 

 

33. §  

 

A Csoportosulás, mint kiemelkedően közhasznú szervezet: 

a) olyan közfeladatot lát el, melyről törvény rendelkezése szerint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, s 

amely feladatot a tagönkormányzatok a Csoportosulásban való részvételükkel átadtak; 

b) létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvá-

nosságra hozza. 

 

 

 

VIII. A CSOPORTOSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA 

 

34. §  

 

A Csoportosulás nyilvántartott tagsággal rendelkezik; működési költségeihez a Csoportosulás Tagjai, a Csoportosulás műkö-

désének megkezdésétől minden év március 31-ig (illetve amennyiben az első évben a bejegyzés március 31-e után történik 

meg, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül), bankszámlára utalás útján, tagdíj formájában járulnak hozzá. Az első 

üzleti év vége utáni első Közgyűlésen a Tagok a tagdíj mértékét az addigi tapasztalatok birtokában felülvizsgálják.  

 

35. §  

 

A Csoportosulás induló vagyona a működés megkezdését követően pénzben megfizetett tagdíjak együttes összege. 

 

36. §  

 

A Csoportosulás Tagjainak tagdíja évente, állandó lakosonként, magyarországi helyi önkormányzatok esetében 1.– Ft., 

horvát, illetve szlovén helyi önkormányzatok esetében az ennek a tagdíjfizetés időpontjában Kunában illetve Euróban 

megfelelő összeg. 

 

37. §  

 

A Csoportosulás Tagjai tekintetében alkalmazásra kerülő számviteli és költségvetési szabályok, valamint egyéb pénzügyi szabá-

lyok vonatkozásában elsősorban a magyar nemzeti jog szerint létrehozott, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. Törvény (Taotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

38. §  

 

A Csoportosulás első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjával kezdődik, és ugyanezen év december 31. napjával zárul. A továbbiakban az 

üzleti év azonos a naptári évvel. 

 

39. §  

 

Az adott üzleti év mérlegfordulójától számított 150 napon belül a Csoportosulás beszámolóját közzé kell tenni a Magyar Közlöny 

mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben. 

 

 

IX. A CSOPORTOSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI FELELŐSSÉGE 

 

40. §  

 

Figyelemmel arra, hogy a Csoportosulás legalább egy, magyar nemzeti jog szerint létrejött Tagjának felelőssége a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (3) bekezdésének rendelkezései értelmében korlátolt, a Csopor-

tosulás ezen Tagjának és ugyanezen jogszabályi rendelkezés hatálya alá tartozó más Tagjának felelőssége nem halad-

hatja meg a vállalt vagyoni hozzájárulás mértékét. 
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41. §  

 

A Csoportosulás horvát és szlovén nemzeti jog szerint létrejött alapító Tagjai a IX. 40. pontja figyelembe vételével:  

 

A. változat: korlátozzák saját felelősségüket; 

B. változat: nem  korlátozzák saját felelősségüket; 

 

42. §  

 

A korlátolt felelősségre tekintettel a Csoportosulás elnevezésében feltüntetésre került a „korlátolt felelősségű” kifejezés. 

43. §  

 

A Csoportosulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában akkor is, ha e cselekmények nem tartoznak a 

Csoportosulás feladatai közé. 

 

44. §  

 

A Tag – a korlátolt felelősségből eredő vagyoni mértékig - tagsága megszűnése után is felelősséget vállal azon kötele-

zettségekre, melyek tagsága idején keletkeztek.  

 

45. §  

 

A Csoportosulás a korlátolt felelősségre tekintettel Egyezményét, Alapszabályát és alapvető pénzügyi kimutatásait 

legalább olyan mértékben köteles közzé tenni, mint ahogy a magyar nemzeti jog szerint az egyéb, korlátolt felelősségű 

jogalanyok kötelesek közzétenni hasonló dokumentumaikat. 

 

 

X. A CSOPORTOSULÁS SZERVEI, MŰKÖDÉSI REND ÉS HATÁSKÖR 

 

46. §  

 

A Csoportosulás működése során, szervei útján jellemzően menedzsment szemléletű stratégiai, operatív tevékenységet folytat, illetve intézkedé-

sei keretében különösen: véleményez, állást foglal, javasol, előkészít,  döntést hoz, végrehajt. 

 

A Csoportosulás szervei:  Közgyűlés,  Elnök, Elnökség, Bizottságok,  Igazgató és helyettesei, Munkaszervezet,  Felügyelő Bizottság. 

 

47. §  

 

A  Közgyűlés  

 

(1) A Csoportosulás legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a Csoportosulás összes nyilvántartott Tagjának képviselőiből 

áll.  

 

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyezmény és az Alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése; 

b) az éves költségvetés elfogadása; 

c) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó dön-

tést; 

d) döntés a Tag felvételéről, a Tag kizárásáról; 

e) az Elnök és az Elnökség megválasztása, visszahívása; 

f) az Igazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;   

g) a szakmai bizottságok megválasztása, visszahívása;  

h) Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

i) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; 

j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Csoportosulás saját Tagjával, igazgatójával vagy azok kö-

zeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont] köt; 

k) az Elnök, az Elnökség, az Igazgató és a Felügyelő Bizottság tagjai elleni kártérítési igények érvényesítése; 

l) a Csoportosulás jogutód nélküli  megszűnésének elhatározása; 

m) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről 

rendelkező megállapodás megkötése, módosítása, megszüntetése;  

n) a közhasznúsági jelentés elfogadása;  

o) a Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyása és módosítása;  
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p) minden egyéb olyan kérdés, melyet a vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály ide sorol. 

(3) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a megjelent és szavazóképes Tagok nyílt szavazással és 

egyszerű szótöbbséggel hoznak döntést, kivéve az alábbi eseteket:  

a) az Egyezmény és az Alapszabály elfogadásához a Rendelet 8. cikk (1) pontja, valamint 9. cikk (1) pontja értel-
mében a Tagok összességének egyhangú szavazata szükséges.  

b) a megjelent és szavazóképes Tagok 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges az alábbi döntésekhez:

 az Egyezmény és az Alapszabály módosítása;

 a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása;

 az éves költségvetés elfogadása;

 a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonat-
kozó döntést;

 döntés a Tag kizárásáról;  
 a Csoportosulás jogutód nélküli  megszűnésének elhatározása.

c) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni.

(4) A Tagoknak egyenlően egy szavazati joga van. A Tagok küldöttek által képviseltetik magukat. Amennyiben a Tag 
nem a képviseletére jogszabály alapján jogosultat bízza meg, úgy a küldött a Tagot írásbeli meghatalmazás alapján 

képviseli. A Tag szavazati joga más küldöttre írásban átruházható. A meghatalmazást illetve az átruházást közok-
iratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és legkésőbb a Közgyűlés ülésének megkezdésekor az El-
nöknek át kell adni. Nem lehet meghatalmazott az Igazgató, az Igazgató-helyettes, a Felügyelő Bizottság Tagja és a könyv-
vizsgáló. 

(5) Az egyes napirendekhez a nem Tag meghívottaknak szavazati jog nélkül, tárgyalási joguk van. 

(6) A Csoportosulás működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Közgyűlés nyilvános, ezért min-
den olyan kérdéskörben, amely a Csoportosulás működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos, a 

nyilvánosság biztosítása kötelező. 

(7) A Csoportosulás éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a Közgyűlés a számviteli 

törvényben foglaltak betartásával köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott 

eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A 
könyvvizsgáló a közhasznú Csoportosulás számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságát és jogszabályszerű-

ségét ellenőrizni köteles. A könyvvizsgáló  véleményének  meghallgatása nélkül  a  számviteli  törvény  szerinti be-
számolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. 

(8) A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a Csopor-
tosulás honlapján, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

(9) A könyvvizsgáló a Gt. 44. § (1) bekezdése alapján köteles a Közgyűlésen részt venni.

(10) A Csoportosulás rendes Közgyűlését évente legalább kétszer össze kell hívni. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni az 

Elnökség határozata, illetve a Felügyelő Bizottság indítványa alapján, valamint a Tagok legalább negyedének kezdeményezésé-

re. A rendkívűli Közgyűlést a kezdeményezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni, a kezdeményezéstől számított 45 

napon belülre.

(11) A Közgyűlésre a Tagokat a napirend és határozati javaslatok közlésével, a Csoportosulás székhelyére, vagy az Elnökség 

határozata alapján más helyszínre az Elnök hívja össze. A meghívó elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 napnak 

kell eltelnie. A Közgyűlés (valamint a megismételt Közgyűlés) összehívásakor a Közgyűlés helyének, időpontjának 

és napirendjének megjelölése mellett a Közgyűlést megelőző 15 nappal a meghívót ki kell függeszteni a nyilvános-
ság számára a Csoportosulás székhelye szerinti hirdetőtáblán, valamint közzé kell tenni a PANNON EGTC honlap-
ján is.  

(12) A Közgyűlés határozatképes, ha a Tagok több, mint fele a megjelentek által képviselve van. Ha a Közgyűlés nem volt 

határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt 

létszámtól függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés összehívása az eredeti 

Közgyűlés meghívójában is megtörténhet, és a megismételt Közgyűlés feltételeit tartalmazó részében fel kell tüntetni, 

hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében a megjelentek által képviselt lét-
számtól függetlenül határozatképes. Ez esetben a fentiekben írt 15 napos időköz megtartása nem kötelező.

(13) A Közgyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek meghatározó befolyással ren-
delkező tagja, vagy ilyen tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján:
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a Csoportosulás cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatás. 

 

(14) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 

a) a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív); 

b) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a megtárgyalt írásbeli dokumentumokat a jegyző-

könyv másodlatához csatolni kell); 

c) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; valamint a leadott sza-

vazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); 

d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 

 

A Közgyűlésről minden esetben hangfelvétel is készülhet. 

 

(15) A jegyzőkönyvet az Elnök és egy – a Közgyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott – Tag írja alá. A határoza-

tokat haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.  

 

(16) A határozatokat a meghozataluktól, illetve Határozatok Könyvébe történő bevezetésüktől számított 15 napon belül postai 

úton kell közölni az érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a Csoportosulás teljesíteni, amennyiben azt a hozott 

határozat jellege megköveteli. Ezzel egyidejűleg, legalább harminc napra, a Csoportosulás székhelyén található nyilvános hir-

dető táblára is ki kell függeszteni a meghozott határozatok szövegét. A Tagok kötelesek a hirdetményeikre vonatkozó 

hirdető táblát biztosítani a Tagok székhelyén, legkésőbb a közhasznú Csoportosulás bejegyző végzésének kézhezvéte-

lekor. 

 

(17) A Csoportosulás működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Csoportosulás igazgatójável történt előzetes egyezte-

tés alapján a Csoportosulás hivatalos munkaidejében bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett 

iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az igazgató a bete-

kintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az igazgató akadá-

lyoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

 

(18) A Csoportosulás éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv-

vel kötött megállapodás nyilvános és megtekinthető. A Csoportosulás éves beszámolója megtekinthető a Csoportosulás 

székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. A beszámoló közlése történhet a hirdető táblán történő kifüggesztéssel is. 

 

48. §  

 

Az Elnök  

 

(1) A Közgyűlés három éves időszakra választja meg Elnökét. 

 

(2) Az Elnök feladatai: 

a) előkészíti és vezeti a Közgyűlés üléseit, javaslatot tesz a napirendre;  

b) javaslatot tesz az Elnökség tagjainak személyére; 

c) előkészíti és vezeti az Elnökség üléseit, javaslatot tesz a napirendre; 

d) a Közgyűlés ülései között irányítja az Elnökség tevékenységét; 

e) képviseli a Csoportosulást, a Közgyűlést és az Elnökséget külső szervek, szervezetek előtt; 

f) együttműködik a közgyűlési döntések végrehajtásában; 

g) irányítja a szakmai bizottságok munkáját;  

h) együttműködik az Igazgatóval, a Közgyűlés nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat az Igazgató tekinteté-

ben; 

i) a partnerkapcsolatok kiépítése, lobbitevékenység;  

j) a Csoportosulás szükség szerinti bővítésének koordinálása; 

k) ellátja azokat a feladatokat, melyeket a Közgyűlés valamint az Elnökség a hatáskörébe utal. 
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49. §

Az Elnökség 

(1) A Közgyűlés három éves időszakra Elnökséget választ. Az Elnökség a Csoportosulás ügyintéző és képviseleti 

szerve. Az Elnökség elnöke a Közgyűlés mindenkori elnöke. Az Elnök az Elnökség tevékenységéről a Közgyűlést 

rendszeresen, minden ülésén tájékoztatja. 

(2) Az Elnökség feladatai gyakorlása során: 

a) előkészíti a Közgyűlés összehívásával, működésével, a Csoportosulás gazdasági tevékenységével kapcsolatos 

döntéseket;

b) szervezi a meghozott testületi és egyéb vezetői döntések végrehajtását; 

c) javaslatot tesz a szakmai bizottságok elnökeinek és tagjainak személyére;

q) javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Igazgató személyére;

d) megválasztja az Igazgatóhelyetteseket;

e) javaslatot tesz a szakmai bizottságok  álláspontjainak alapján a Csoportosulás tevékenységére, a projektek ter-
vezésére, hatékonyabbá tételére, a Csoportosulás erőforrásainak fejlesztésére, a közhasznú szolgáltatások mi-
nőségi javítására; 

f) véleményezi a szakmai bizottságok munkáját, a közgyűlési előterjesztések tervezeteit, az Igazgató beszámolóit, 

a közhasznúsági jelentést;

g) pályázati projektterveket kezdeményez az Igazgató felé;

h) két közgyűlés között dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos  hatáskörébe;

i) az Igazgató előterjesztése alapján: 

 részt vesz a Csoportosulás stratégiai tervezési folyamatában, fejlesztéspolitikai tervezésében, ehhez 

kapcsolódóan általános irányelveket fogad el;

 elemzi a Csoportosulás működését, és szükség esetén módosító javaslatokat tesz;

 elemzi a folyamatban lévő projektek, fejlesztéseket cél szerinti megvalósításának eredményességét;

 elemzi a szakértőktől kapott információkat, illetve a szakmai bizottságok véleményének összegyűjtése 

után tervezeteket készít, illetve javasol;

 javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására,  módosítására.

(3) Az Elnökség 7 tagból áll. Tagjai a Közgyűlés Elnöke, valamint a Közgyűlés által megválasztott két magyar, két 

horvát és két szlovén közgyűlési Tag képviselője. A területi elv a Csoportosulás teljes területének olyan egységekre törté-

nő felosztását jelenti, mely a Csoportosulás céljainak sérelme nélkül, demokratikus úton biztosítja az elkülöníthető, nagyobb 

földrajzi egységek gazdasági, kulturális identitásának a Csoportosulás munkájában való megmutatkozását, érvényre jutását. 

(4) Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökséget az Elnök az ülés előtt legalább 15 

nappal, írásban hívja össze a hely, az időpont és a napirendi pontok megjelölésével. Ülés összehívását - az ok egy-
idejű megjelölésével - a testület bármelyik Tagja kezdeményezheti, ez esetben az ülés összehívásáról az Elnök 

dönt. Az Elnökség legalább 3 tagjának kezdeményezésére az ülést 8 napon belül  össze kell hívni, legkésőbb 15 na-
pon belüli időpontra. 

(5) Az Elnökség határozatképes, ha Tagjai közül legalább hatan jelen vannak. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 

15 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Az Elnökség határozatával szemben 30 napon belül bár-
mely Tag fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. 

(6) Az Elnökség a döntéseket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, személyi kérdésekben titkos szavazás-
sal dönt. Valamennyi elnökségi tag egy szavazattal rendelkezik. A határozathozatalban nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(7) Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell:

855                                                                                  SOMOGYI KÖZLÖNY                                                                   2010/3-A.szám



a) a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív); 

b) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a megtárgyalt írásbeli dokumentumokat a jegyző-

könyv másodlatához csatolni kell); 

c) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; valamint a leadott sza-

vazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); 

d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 

A jegyzőkönyvet az Elnök és egy elnökségi tag írja alá. A jegyzőkönyvek megőrzéséről, a határozatok nyil-

vántartásáról az Elnök gondoskodik. 

 

(8) A határozatot az érintettel igazolható módon, ajánlott postai küldemény formájában vagy elektronikus úton közölni 

kell  úgy, hogy az ülésen felvett jegyzőkönyv és az abban foglalt határozatok kivonatát megküldik részükre. 

 

(9) Az Elnökség ülése nem nyilvános. Az üléseken az Igazgató és helyettesei állandó meghívottként, tanácskozási 

joggal vesznek részt. Az ülésekre az elnök meghívja azokat a szakértőket, illetve más személyeket, akiknek a jelen-

léte a tárgyalt napirendi pontok szempontjából fontos. Az eseti meghívottak tanácskozási joggal rendelkeznek. 

 

(10) A Elnökség működésére, feladatainak ellátási rendjére, továbbá az egyes tagjai közötti munkamegosztásra ügyrend-

jét maga állapítja meg. 

 

50. §  

 

A Bizottságok 

 

(1) A Közgyűlés az Elnökség javaslatára állandó és eseti szakmai bizottságokat választ. 

 

(2) A szakmai bizottságok munkáját a bizottságok elnökei irányítják.  

 

(3) A szakmai bizottságok munkaterv szerint dolgoznak, mely munkatervek összeállítása a szakmai bizottságok elnö-

keinek feladata. A munkaterv tartalmazza a szakmai bizottság ülésrendjét, fő feladatait és azok végrehajtásának 

ütemezését. A szakmai bizottság üléseit a munkaterv alapján valamint szükség szerint az elnök hívja össze. 

 

(4) A bizottságok ügyrendjét a bizottsági elnök előterjesztése alapján az Elnökség hagyja jóvá.  

 

(5) A szakmai bizottság ülései között az időszakos ügyek intézését a bizottságok elnökei végzik, akik tevékenységük-

ről tájékoztatják bizottságaikat és az Elnökséget.  

 

(6) A szakmai bizottságok működésük során:  

a) szakmailag előkészítik az általuk gondozott témához kapcsolódó közgyűlési határozatokat; 

b) együttműködnek az Igazgatóval és a Munkaszervezettel; 

c) a bizottsági elnök útján kapcsolatot tartanak a szakmai területük szerinti szakmai-tudományos szervezetekkel, 

intézményekkel;  

d) kapcsolatot tartanak a Közgyűlés más szakmai bizottságaival; 

e) konferenciákat, műhelymunkákat kezdeményeznek és készítenek elő. 

 

(7) A bizottsági elnök feladata különösen:  

a) összehívja a bizottságot; 

b) vezeti a bizottsági üléseket; 

c) aláírja a bizottság határozatait; 

d) előterjeszti a bizottsági határozatokat a Közgyűlés felé; 

e) a bizottság munkájáról a Közgyűlés minden ülésén beszámol; 

f) a bizottság témájához kapcsolódó folyamatban lévő projekteket szakmailag figyelemmel kíséri. 

 

(8) Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 

a) a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív); 

b) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a megtárgyalt írásbeli dokumentumokat a jegyző-

könyv másodlatához csatolni kell); 

c) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; valamint a leadott sza-

vazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); 

d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 

856                                                                                  SOMOGYI KÖZLÖNY                                                                   2010/3-A.szám



A jegyzőkönyvet a bizottsági elnök és egy bizottsági tag írja alá A jegyzőkönyvek megőrzéséről, a határozatok 

nyilvántartásáról a Közgyűlés Elnöke gondoskodik. 

 

51. §  

 

Az Igazgató  
 

(1) A Csoportosulás Közgyűlése az Elnökség javaslatára választja meg az Igazgatót. 

 

(2) Az Igazgató a Csoportosulás ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a 

Csoportosulás érdekeinek elsődleges figyelembe vételével köteles ellátni. A vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, il-

letve az ügyvezetés kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Csoportosulásnak okozott károkért a Csoportosulással 

szemben a vonatkozó szabályok szerint felel. 

 

(3) Az Igazgatói feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 

 

(4) Az Igazgató általános feladata a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban, a szakmai követelményekben meghatározot-

tak szerint a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek megteremtése, valamint  a Csoportosulás szervezeti működése tekinte-

tében a hatékonyság folyamatos biztosítása. 

 

(5) Az Igazgató további feladatai, különösen: 

a) a Csoportosulás cél szerinti feladatai végrehajtásának koordinálása;  

b) a Csoportosulás teljes jogi, szerződési, pénzügyi és adminisztratív menedzselése;  

c) a Közgyűlés, az Elnökség, a szakmai bizottságok és a Munkaszervezet információval való ellátása;  

d) az elszámolások végrehajtása és felügyelete;  

e) a Közgyűlés és az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések előkészítése;  

f) a szakmai bizottságok és a Munkaszervezet által a közgyűlési és elnökségi döntés-előkészítéshez megfogalma-

zott beszámolók, jelentések összegyűjtése; az összesített időközi és végleges beszámolók elkészítése;  

g) a Csoportosulás céljait és feladatait illető monitoring és kontrolling folyamatok létrehozása, működtetése; 

h) projekttervek és pályázatok kidolgozása;  

i) a Csoportosulás céljai szerinti projektekben vállalt hatásindikátorok teljesülésének figyelemmel kísérése;  

j) a Csoportosulás képviselete, ennek keretében – a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti mértékben és 

módon hatáskörébe utalt - szerződéses jogok és kötelezettségek vállalása;  

k) a Csoportosulás egészét érintő nagybeszerzések és beruházások operatív irányítása és felügyelete;  

l) személyzeti ügyek irányítása, munkáltatói jogok gyakorlása; 

m) a Csoportosulás könyveinek szabályszerű vezetése; 

n) a hatályos jogszabályok szerint a Csoportosulásra vonatkozó bejelentési és nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesí-

tése; 

o) a Csoportosulás képviselete a három érintett ország, az Európai Unió, valamint harmadik ország intézményei felé;  

p) mindazok a feladatok, amelyeket a Közgyűlés, vagy az Elnökség a hatáskörébe utal. 

 

(6) Az Igazgató részéről a cégjegyzés oly módon történik, hogy a Csoportosulás előírt, előnyomott vagy nyomtatott 

cégneve alá az Igazgató egyedül, önállóan írja nevét az Alapszabály mellékleteként csatolt aláírási címpéldány szerint. 

 

(7) Az Igazgató nem lehet vezető tisztségviselő a Csoportosulással azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, 

kivéve, ha ehhez a Közgyűlés hozzájárul. A Közgyűlés ebben a kérdéskörben általános és egyedi hozzájárulást is adhat, azon-

ban általános körű hozzájárulás megadása esetén a határozatban rögzíteni kell azokat a tevékenységi köröket, melyek-

re a hozzájárulás hatálya kiterjed.  

 

(8) Az Igazgató nem szerezhet részesedést a Csoportosulás tevékenységével azonos tevékenységet is folytató más gaz-

dálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés hozzájárul. A Közgyűlés ebben a kérdéskörben általános és 

egyedi hozzájárulást adhat, azonban általános körű hozzájárulás megadása esetén a döntésben rögzíteni kell azokat a tevé-

kenységköri azonosságokat, melyekre a hozzájárulás hatálya kiterjed. 

 

(9) A Csoportosulás Igazgatójával kapcsolatos kizáró okokat a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, illetve az Igazgató 

ezen okok fent nem állásáról a vele kötött szerződésben nyilatkozik. 

 

(10) A Csoportosulás Igazgatója és közeli hozzátartozója a Csoportosulásnál az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a 

szakmai bizottságok tagjává, illetve könyvvizsgálóvá nem választható. 
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52. §  

Az Igazgató helyettesei 

 

(1) Az Elnökség az Igazgató helyettesítésére három Igazgatóhelyettest választ, az Igazgató megbízatásával megegyező 

időtartamra. 

 

(2) A három Igazgatóhelyettes az Igazgató megbízásából teljes jogkörrel és felelősséggel elláthatja az Igazgató hatás-

körébe tartozó egyes feladatokat. Az Igazgató távollétében, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti megbízá-

sa alapján, az Igazgatóhelyettesek közül valamelyik látja el az igazgatói hatáskörbe tartozó feladatokat. 

(3) Az Igazgatóhelyettesek, az Elnökség által meghatározott munkamegosztás alapján vagy az Igazgató felkérésével, 

elsősorban területi megosztásban képviselik a Csoportosulást, illetve látják el feladataikat: 

a) a Csoportosulás magyarországi illetékességi körű Igazgatóhelyettese Magyarországon; 

b) Csoportosulás horvátországi illetékességi körű Igazgatóhelyettese Horvátországban; 

c) a Csoportosulás szlovéniai illetékességi körű Igazgatóhelyettese Szlovéniában. 

 

 

53. §  

A Felügyelő Bizottság 

 

(1) A Csoportosulás tevékenységének és gazdálkodásának átfogó ellenőrzését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, különös 

tekintettel a Csoportosulás rendelkezésére álló anyagi források célokhoz igazodó felhasználására. Ennek során a 

vezető tisztségviselőktől jelentést, a Csoportosulástól és szerveitől pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá a Csoportosulás könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

(2) A Csoportosulásnál három Tagból álló Felügyelő Bizottság működik. Az első Felügyelő Bizottság Tagjai: 

 

1. név:  …………… 

anyja neve: …………………. 

lakcím:  ………………….. 

 

2. név:  ……………. 

anyja neve: ……………… 

lakcím:   ………………….. 

 

3. név:  ………………….. 

anyja neve: …………………. 

lakcím:   ……………………… 

 

(3) A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk 3 évre szól. A Felügyelő Bizottság Tagjai a tisztség 

lejártát követően újraválaszthatóak és a Közgyűlés által bármikor visszahívhatóak. 

 

(4) A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a 

gazdasági társaságokat, illetve gazdálkodó szervezeteket, amelyeknél már betölt Felügyelő Bizottsági Tagságot, írásban tá-

jékoztatni, továbbá a Khtv. szerint az érintett közhasznú szervezeteket, valamint a Csoportosulást is köteles értesíteni e 

tisztség(ek) betöltéséről. 

 

(5) A Felügyelő Bizottsági tagság a taggá választással és elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.  

 

(6) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság hatá-

rozatképes, ha minden Tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

(7) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 

a) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a megtárgyalt írásbeli dokumentumokat a jegyző-

könyv másodlatához csatolni kell); 

b) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; valamint a leadott sza-

vazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); 

c) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 
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A jegyzőkönyvek megőrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról az Igazgató gondoskodik. 

 

(8) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.  

 

(9) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottságot szükség szerint, de legalább éven-

te két alkalommal össze kell hívni. Rendkívüli ülés összehívását - az ok, a cél és napirendi pontok megjelölésével - a Fe-

lügyelő Bizottság bármely Tagja írásban kezdeményezheti az elnöknél, aki a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 

napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 napon belül történő összehívásáról.  

 

(10) A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. 

 

(11) Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését 

összehívja, a Csoportosulás igazgatója a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kö-

teles erről az Elnököt haladéktalanul tájékoztatni és a Közgyűlés összehívására felkérni. 

 

(12) A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a Közgyű-

lés az Igazgatót megválasztotta, de a megbízatás csak a tevékenységük időtartamába eső utolsó üzleti évre vonatkozó közhasz-

núsági jelentés elfogadását követően szűnhet meg. 

 

(13) A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Csoportosulásnak az ellenőrzési kötelezettsé-

gük megszegésével okozott károkért. 

 

(14) A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt. 

 

(15) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 

hogy: 

a) a Csoportosulás működése során olyan jogszabálysértés vagy a Csoportosulás érdekeit egyébként súlyosan sértő 

esemény (mulasztás) történt (valósult meg), amelynek megszüntetése és/vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; 

b) az 1997. évi CLVI. tv. 26. § m) pontjában meghatározott személyek felelősségét megalapozó tény merült fel; 

c) ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli. 

 

(16) A Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 8 napon belül, legkésőbb 15 napon 

belüli időpontra – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bi-

zottság is jogosult. 

 

(17) Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő 

Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó, a  Csoportosulás székhelye szerint illetékes 

cégbíróságot. 

 

(18) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdemé-

nyezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

a) a Csoportosulás működése során olyan jogszabálysértés vagy a Csoportosulás érdekeit egyébként súlyosan sér-

tő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 

az intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők jogszabálysértő felelősségét megalapozó tény merült fel.  

 

(19) Az intézkedésre jogosult Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 8 napon belül, 

legkésőbb 15 napon belüli időpontra – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség össze-

hívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges in-

tézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Közgyűlést. 

  

(20) A felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok fent nem állását a Tagnak javasolt személyek az 

elfogadó nyilatkozat aláírásával tanúsítják. 
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54. §  

 

A Munkaszervezet 

 

(1) A Csoportosulás céljainak megvalósítására és feladatainak ellátására munkaszerződéssel és egyéb munkavégzésre 

irányuló szerződéssel munkatársakat alkalmazhat. A Csoportosulás adminisztratív feladatainak ellátását, a döntések elő-

készítését és végrehajtását saját, vagy szerződéses úton megbízott Munkaszervezet látja el.  

(2) Saját munkaszervezet esetében az Igazgató látja el feladattal a Munkaszervezetet, annak operatív működését irányítja, 

dolgozói felett munkáltatói jogokat gyakorol. A munkaszervezet meghatározott szervezeti egységeinek alkalmazot-

tai feletti munkáltatói jogok gyakorlásának egy részét az Igazgató átruházhatja az Igazgatóhelyettesre. A munkavi-

szony létesítésével és megszüntetéssel kapcsolatos munkáltatói jogok kizárólag az Igazgató által gyakorolhatók és 

át nem ruházhatók. 

(3) A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve, a nem munkaszerződés alapján megvalósuló személyes közreműkö-

désre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) Szerződéses (a Csoportosulás szervei közé nem tartozó) munkaszervezet esetében az Igazgató látja el feladattal a 

Munkaszervezetet, annak operatív működését azonban közvetlenül nem befolyásolja és a Munkaszervezet dolgozói 

felett munkáltatói jogokat nem gyakorol. A Csoportosulás és a Munkaszervezet együttműködésének részleteit szer-

ződés szabályozza, melyet az Igazgató javaslatára az Elnökség hagy jóvá. 

 

 

55. §  

 

A könyvvizsgáló 

 

(1) A Közgyűlés által az Alapszabály hatályba lépésétől a …………. napjáig terjedő határozott időtartamra kijelölt könyv-

vizsgáló: 

könyvvizsgáló neve: ………………….. 

székhelye: …………………………… 

cégjegyzékszáma: ……………………… 

a könyvvizsgálatért felelős személy: ………………. (19………….., anyja neve: ., Bej.sz………..,  lakcí-

me:……………………………. 

 

(2) A könyvvizsgáló a megbízatás időtartamának lejártát követően újraválasztható. 

 

(3) A Csoportosulás a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval 

köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles meg-

vizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

 

(4) A könyvvizsgáló betekinthet a Csoportosulás könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság Tagjaitól, 

illetve a Csoportosulás munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Csoportosulás bankszámláját, pénztárát, értékpapír- 

és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 

 

(5) A könyvvizsgáló a Csoportosulás ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 

 

(6) A könyvvizsgáló a Közgyűlésen köteles részt venni. Ha szükséges, a könyvvizsgálót a Felügyelő Bizottság ülésére 

tanácskozási joggal meg kell hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti a Felügyelő Bizottság ülésein 

való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 

 

(7) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Csoportosulás vagyonának jelentős 

mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgató vagy a Felügyelő Bizottság Tagjainak fe-

lelősségét vonja maga után, köteles az Elnök értesítésével a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlést az Elnök 

nem hívja össze, vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló kö-

teles erről a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészséget értesíteni. 

 

(8) A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályok, illetve a Ptk.-ban és a Gt.-ben meghatározott 

felelősségi szabályok az irányadóak. 

 

(9) A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok fent nem állásáról a könyvvizsgáló a vele kötött szerződésben nyilatko-

zik. 
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(10) Ha a könyvvizsgáló gazdasági szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenysé-

get végző személyen kívül a gazdasági szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munka-

vállalójára is alkalmazni kell. 

 

(11) A könyvvizsgálatért felelős személy a Csoportosulás részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyv-

vizsgáló gazdasági szervezet is csak akkor láthat el más feladatot, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak 

a Gt. 41. § (4) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait. 

 

 

XI. ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET 

 

56. §  

 

(1) A felhasznált pénzeszközök Csoportosulás általi kezelésének ellenőrzését a magyar nemzeti jog szerint meghatáro-

zott hatóságok végzik. 

 

(2) A Csoportosulás gazdálkodásának általános ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult. 

 

(3) A Közösség által biztosított pénzügyi alapok felhasználásának ellenőrzését a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

végzi, míg a központi költségvetési forrásból biztosított pénzeszközök tekintetében az ellenőrzésre a külön jogsza-

bályokban erre felhatalmazott szervek jogosultak. 

 

(4) A Csoportosulás törvényességi felügyeletét az illetékes ügyész látja el. 

 

 

XII.VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT, JOGHATÓSÁG 

 

57. §  

 

(1) Amennyiben az Alapszabály értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy több Tag között vita merül 

fel, a Tagok tárgyalás révén vagy egyéb békés úton keresik a vitás kérdés megoldásának lehetőségét. 

 

(2) Amennyiben a Csoportosulás vagy annak szerve által hozott határozat valamely Tag jogát vagy jogos érdekét sérti, 

az érintett Tag a döntést annak meghozatalától számított 30 napos objektív (jogvesztő) határidőn belül a Fővárosi 

Bíróságon megtámadhatja. 

 

(3) A több mint egy tagállamot érintő jogviták esetén a joghatóságról szóló közösségi jogszabályok az irányadóak. 

 

(4) A Csoportosulás intézkedései vagy mulasztása miatt sérelmet szenvedett harmadik fél a Csoportosulást a székhely 

szerinti bíróságon perelheti. 

 

 

XIII. ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS ÉS CSATLAKOZÁS 

 

58. §  

 

(1) Jelen Alapszabályt az alapító Tagok arra feljogosított képviselőik aláírása révén fogadják el. 

 

(2) A Csoportosuláshoz további Tagok a Rendelet, a Törvény és az Alapszabály előírásai szerint, a Csoportosulás 

nyilvántartásba vételi napjától csatlakozhatnak.  

 

 

 

 

XIV. HITELES SZÖVEGEK 

 

59. §  

 

Jelen Alapszabály magyar nyelven íródott, melyről hiteles horvát, szlovén és angol nyelvű fordítás készült. Mind a négy 

szöveg egy-egy eredeti, hiteles példánya, a Csoportosulás Elnökénél kerül letétbe helyezésre.  
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XV. HATÁLYBALÉPÉS 

 

60. §  

 

Jelen Alapszabály az aláírása napján – nem együttes aláírás esetén - az alapító Tagok közül az utolsó aláírásának a nap-

ján lép hatályba.  

 

 

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

61. §  

 

A Csoportosulás Elnöksége jelen Alapszabály aláírásától számított 90 napon belül köteles az Igazgatóval elkészíttetni 

az Alapszabály szerinti működést elősegítő Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint mindazokat a belső szabály-

zatokat, amelyek a Csoportosulásként a működés feltételei és mindezeket elfogadásra a következő Közgyűlés elé ter-

jeszteni. 

 

A Tagok az Alapszabályt, közösen elolvasva és értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, erre szabálysze-

rűen felhatalmazott képviselőjük révén írták alá. 

 

 

2010.  ………………….  

 

  ..........................................  

(aláírások) 

 

 

48/2010.(VI.18.) KH. 

 

A Somogy megyei területrendezési terv véleménye-

zési anyag egyeztetése és módosításának támogatási 

pályázata 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megvitatta a So-

mogy megyei területrendezési terv véleményezési 

anyagát, és azzal egyetért. 

Az ajánlásokat az alábbiakkal egészíti ki: 

Közúti közlekedés: 

- A 67-es út jelenleg másodrendű főút, kiépítése 

és átépítése gyorsforgalmi úttá M7-től kezdve 

Kaposvár és Szigetvár érintésével a Horvát hatá-

rig. Ez az út Somogy, Baranya megyék és a ma-

gyar-horvát közúti forgalom közös érdeke. A 

fejlesztést oly módon kell elvégezni, hogy a ké-

sőbbiek során a hozzátartozó műtárgyakkal 

együtt autópályává lehessen alakítani. 

- A 68-as út jelenleg másodrendű főút, további 

fejlesztések tegyék lehetővé gyorsforgalmi úttá 

történő kiépítését Balatonszentgyörgytől, Marca-

li, Nagyatád érintésével Barcsig. 

- A 65-ös út jelenleg másodrendű főút, további 

fejlesztések tegyék lehetővé gyorsforgalmi úttá 

történő kiépítését.  

- Az M9-es gyorsforgalmi út kiépítése olyan mó-

don, hogy a későbbiekben autópályává lehessen 

fejleszteni. 

- Az M7-es és a 61-es (M9-es) közötti terület kö-

zépső sávjában, a meglévő kelet-nyugati irányú 

közúti kapcsolat folyamatossá tétele a hiányzó 

szakaszok kiépítésével. 

Vasúti közlekedés: 

- Dombóvár-Gyékényes közötti vonalszakasz tel-

jes felújítása (160 km/h sebesség) 

- Nagysebességű vasútvonal (NSV) azon a nyom-

vonalon legyen megtervezve, amely lehetővé te-

szi a belföldi forgalomban történő használatát is, 

azaz Kaposvár és Dombóvár érintésével valósul-

jon meg. 

Légi közlekedés: 

- Taszár repülőtér bevonása a belföldi és nemzet-

közi légi forgalomba és egyben Dél-dunántúli 

Logisztikai Központtá alakítása. Mindezt indo-

kolja Taszár földrajzi helyzete, a repülőtér mű-

szaki adottságai és közlekedési kapcsolatrend-

szere, amely a fejlesztés megvalósításával to-

vább javul. 

Vízi közlekedés: 

- A balatoni hajózás fejlesztése, második kompjá-

rat létesítése Fonyód és Badacsony között. 

Kapos folyó: 

- A megyeszékhelytől nyugatra, „nedves víztáro-

zó”, valamint a folyó városi szakaszának két vé-

gén zsiliprendszer kiépítése. Mindezek jelentős 

mértékben lecsökkentik az árvíz veszélyét, illet-

ve ily módon biztosítható a megyeszékhely terü-

letén a folyó állandó vízszintje. 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy a 

tervező végezze el a településekkel, kistérségekkel 

és a szakhatóságokkal szükséges egyeztetéseket, 

valamint a megbízási szerződés szerinti további te-

endőket.  

3./ A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés 

elnökét, hogy a döntés végrehajtása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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4./ A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul a Nem-

zeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által 

meghirdetett „Megyei Rendezési Tervek készíté-

sének, módosításának és érvényesítésének 2010. 

évi támogatására” vonatkozó „Somogy megye te-

rületrendezési tervének módosítása” című pályázat 

benyújtásához, illetve az ahhoz szükséges 

11.485.625 Ft saját erőt, a 2010. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő: értelem szerint 

 

 

49/2010.(VI.18.) KH. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott 

Kistelepülési Fejlesztési Támogatás pályázati felhí-

vásának módosítása 

 

1./ A közgyűlés a Kistelepülési Fejlesztési Támogatás 

Pályázati Felhívásának módosítását az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

A Pályázati Felhívás 2. pontja (3) bekezdése kie-

gészül az alábbiak szerint: 

 

„A Támogatás az Európai Unió alábbi pályázatai-

ból megvalósítandó fejlesztések forrásai kiegészí-

téseként juttatható: 

- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

LEADER programja, 

- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. 

tengelye és  

- Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli 

Operatív Programja(DDOP) 

- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

(TIOP) 

- Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(TÁMOP) 

- Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) 

- Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

- Államreform Operatív Program (ÁROP) 

- Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

(EKOP) 

- Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)” 

 

2./ A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét a szüksé-

ges tájékoztatások és intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. július 1. 

 

50/2010.(VI.18.) KH. 

 

Az üdülési csekk elfogadóhelyek bővítését támogató 

kezdeményezés 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzat-

okról szóló 1990. évi LXV. 2. § (3) bekezdése alapján 

kezdeményezéssel fordul a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány Kuratóriumának elnökéhez a Somogy me-

gyei üdülési csekk elfogadóhely kérelmek elbírálásá-

nak felgyorsítása érdekében. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. június 18. 
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1. sz. melléklet 

 

 

 
Ügyiratszám: SFF/118-17/2010. 

 

 

 

Karácsony Mihály elnök 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 

 

 

Budapest 

Hermina út 63. 

1146 

 

 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 
A Somogy Megyei Közgyűlés Turisztikai Bizottságának június 8-i ülésén tájékoztató hangzott el arról, hogy nehézke-

sen zajlik az üdülési csekk elfogadóhelyek bővítésével kapcsolatos kérelmek elbírálása. A bizottság javasolta, hogy a 

közgyűlés éljen a kezdeményezési jogával, és kérje az elbírálás folyamatának felgyorsítását, amelyet a közgyűlés elfo-

gadott.  

  

A Somogy Megyei Önkormányzat a megye turizmusának kiemelt fontosságú elemként tartja számon az üdülési csekk 

intézményét, amelynek népszerűsége különösen a Balaton környékén töretlenül növekszik. Ennek megfelelően folya-

matosan figyelemmel kíséri az üdülési csekk-forgalom által jelentősen generált somogyi belföldi turizmus alakulását, 

szorgalmazza a vendéglátó elfogadó helyek körének bővülését. 

A Balaton parti vendéglátó üzletek körében kitartóan nő az érdeklődés az üdülési csekkek iránt, hiszen ez a kedvezmé-

nyes fizetőeszköz egyre jelentősebb arányban járul hozzá a szolgáltatók vállalkozásának eredményességéhez, a munka-

helyek számának növeléséhez, ezáltal az adott települések jövedelem-termelő képességéhez. 

A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviseletének felmérése szerint újabb 30 somogyi 

vendéglátó üzlet csatlakozna a rendszerhez, de a kérelmek elbírálásának elhúzódása miatt előfordulhat, hogy ezek a 

vendéglátó egységek az idei turisztikai szezonban még nem válhatnak üdülési csekket elfogadó szolgáltatókká, emiatt 

hátrányba kerülhetnek a már korábban csatlakozott versenytársaikhoz képest. 

 

A belföldi turizmusunk motorjának számító üdülési csekk-forgalom további töretlen fejlődése feltételeinek elősegítése 

érdekében kérem Elnök Urat, hogy az elfogadóhelyek bővítése során szíveskedjenek figyelembe venni a Somogy me-

gyei kérelmeket, és segítsék elő az elvárt feltételeknek megfelelő vendéglátó üzleteknek – a kiemelt üdülőterületeken a 

jövőben alanyi jogon – az üdülési csekk rendszerhez való csatlakozását.  

 

 

K a p o s v á r, 2010. június 18. 

 

 

 Tisztelettel: 

 

Gelencsér Attila sk. 

 

  
SOMOGY MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 

 
 

7400 KAPOSVÁR, Megyeháza, Csokonai u. 3. 

Tel.: 82/508-100 Fax: 82/313-615 
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51/2010.(VI.18.) KH. 

 

Alapítványok támogatása 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul 

veszi a következő alapítványi támogatásokat, és felkéri 

a közgyűlés elnökét a támogatások átutaltatására: 

 

5/2010. (III. 16.) sz. költségvetési rendelet 6. sz. 

melléklet: 

Kaposvár Város Sportjáért Köz-

alapítvány 

Rókaűzők országos egye-

temi váltófutó versenyére 

 

400.000,- Ft 

11/2010. (IV. 22.) sz. Ifjúsági és Sport Bizottsági 

határozat (bizottsági keretből): 

Szennai „Zöldek” Közhasznú 

Alapítvány 

„Kerékpártúra a Balatonra 

és a Tüskevárba” termé-

szetvédelmi-

természetismereti kerékpár 

túrára 

 

 

30.000,- Ft 

 
Társadalmi és civil szervezetek, egyesületek támo-

gatása keret: 

1) Pro Educatione Sociola Alapít-

vány 

Gyermekvédelmi Hét meg-

rendezésére 

 

20.000,- Ft 

2) Búvópatak Alapítvány 

Búvópatak füzet megjelen-

tetésére 

 

30.000,- Ft 

3) „Együtt-Egymásért” Alapít-

vány 

Kiadvány megjelentetésére 

 

20.000,- Ft 

4) Fehér Liliom Hospice Alapít-

vány 

2010. október 9-i Hospice 

Világnap megrendezésére 

 

20.000,- Ft 

Megye-Város Közös Alap terhére: 

1. Kaposvári Közlekedési és 

Emlékparkért Alapítvány 

Közhasznú Szervezet 
Közlekedési park létreho-

zásához. 

 

10.000,- Ft 

 

2. Tüskevárért 2007 Közhasznú 

Alapítvány 

Programok megvalósításá-

hoz 

100.000,- Ft 

 

3. Modern Geográfiai Alapít-

vány 

Működéshez. 

 

20.000,- Ft 

4. Jövő Sakkmestereiért Alapít-

vány 

Ströcberki sakkfesztiválon 

és sakkversenyen való 

részvétel költségeihez. 

 

20.000,- Ft 

5. Pro Minoritate Alapítvány 

XXI. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktá-

bor költségeihez. 

 

20.000,- Ft 

 

Egyházi Kapcsolatok Bizottsága terhére: 

1. Növekedés Alapítvány, Ka-

posvár 

Kaposvári Evangélikus 

Egyházközség Pati hittantá-

borának támogatásához. 

 

 

20.000,- Ft 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága terhére: 

1. Zselic Tehetséggondozó Köz-

alapítvány, Szenna 

„Reformkor Projekt” (már-

cius 15-i ünnepség) és szil-

ágysági néptáncbemutató 

szervezéséhez. 

 

20.000,- Ft 

 
2. Búvópatak Alapítvány, Ka-

posvár 
Búvópatak-est megrendezé-

séhez a Vaszary Képtárban, 

mely eseményre neves mű-

vészeket, tudósokat hívnak 

(igény: 50.000,- Ft). 

 

20.000,- Ft 

3. Van Közünk Egymáshoz Köz-

hasznú Alapítvány, Bárdud-

varnok 

„Baba-mama klub” szerve-

zéséhez (igény: 50.000,- Ft) 

 

20.000,- Ft 

4. Roxinház Alapítvány, Kapos-

vár 

Somogyvári Nyári Színház 

kulturális rendezvényhez 

(Ifjúsági és Sport Bizott-

sághoz is adtak be kérelmet) 

 

20.000,- Ft 

5. Bodrog Község Egészséges 

Ifjúságért Közalapítvány, 

Bodrog 

Fadd-Domboriban nyári tá-

bor szervezése 40-45 fő hát-

rányos helyzetű bodrogi fia-

tal részvételével 

 

 

20.000,- Ft 

 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. június 21. 
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52/2010.(VI.18.) KH. 

 

Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regio-

nális Társulás 2009. évi tevékenységéről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Dél-Dunántúli Ön-

kormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékeny-

ségéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

 

53/2010.(VI.18.) KH. 

 

Beszámoló az Idősügyi Tanács munkájáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Somogy 

Megyei Idősügyi Tanács 2009. évről szóló beszámoló-

ját és 2010. évre vonatkozó munkaprogramját. A So-

mogy Megyei Közgyűlés elismerését fejezi ki a So-

mogy Megyei Idősügyi Tanács tagjainak a ciklusban 

végzett kiemelkedően hasznos és eredményes munká-

jáért.  

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. június 30. 

 

 

54/2010.(VI.18.) KH. 

 

Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskör-

ben hozott döntésekről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

- a Turisztikai Bizottság által – Fonyód Város Ön-

kormányzata részére az „I. Fonyódi kolbásztöltő 

verseny” lebonyolításához 200.000,- Ft, Barcs 

Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 

„Tűzoltó tábor” rendezvényének megvalósításá-

hoz 150.000,- Ft, a 69. Harckocsi Ezred Nyugdí-

jas és Baráti Kör „Új kiállítások szervezésére a 

nagyatádi szabadtéri bemutatóhelyen” témakörű 

fejlesztéshez 50.000,- Ft, a Somogyi Tűzoltó Ha-

gyományőrző Egyesület részére „Kocsifecskendő 

verseny” megrendezéséhez 50.000,- Ft a Kapos-

vári Természetbarátok Turista Egyesülete „Zselici 

turistaútvonal felújítása és karbantartása” fejlesz-

téshez 100.000,- Ft, a Balaton M. & K. Egyesület 

részére a „XX. Nemzetek Fesztiválja Magyaror-

szág” című rendezvény megszervezéséhez 

200.000,- Ft, valamint a 2010. évi „Különleges 

asztali örömök Somogyban” rendezvénysorozat 

keretében szervezett Magyaratád Község Önkor-

mányzata „Pálinkafesztivál” rendezvényéhez 

200.000,- Ft, Marcali Városi Önkormányzat Szé-

chenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolája 

„Megyei vadásznap és vadászati- 

gasztrofesztivál” rendezvényéhez 350.000,- Ft, 

Mernye Község Önkormányzata „Somogyi betyá-

ros ételek főzőversenye” rendezvényéhez 

200.000,- Ft, Vörs Község Önkormányzata „Tűz-

oltók tárcsán-sütő találkozója” rendezvényéhez 

350.000,- Ft, a Siójutért Faluszépítő Egyesület 

„Siójuti bográcsfesztivál” rendezvényéhez 

200.000,- Ft, Balatonboglár Város Önkormányza-

ta „Balatonboglári halászléfőző verseny” rendez-

vényéhez 300.000,- Ft, Mesztegnyő Község Ön-

kormányzata „Mesztegnyői Rétesfesztivál és rétes 

sütő verseny” rendezvényéhez 350.000,- Ft, Pata-

lom Község Önkormányzata „Rizsfesztivál” ren-

dezvényéhez 100.000,- Ft, Csurgónagymarton 

Község Önkormányzata „Kukorikú-kukoris fesz-

tivál” rendezvényéhez 100.000,- Ft, Balatonend-

réd Község Önkormányzata „Vadétkek sütő- és 

főzőversenye” rendezvényéhez 350.000,- Ft, Ta-

rany Község Önkormányzata „Buncekfesztivál és 

Káposztás ételek főzőversenye” rendezvényéhez 

200.000,- Ft, a Sarkpont Zrt. „Kadarkúti Geszte-

nyés nap” rendezvényéhez 100.000,- Ft, Szenna 

Község Önkormányzata „Szennai Hurkafesztivál” 

rendezvényéhez 350.000,- Ft támogatás pályázati 

úton történt odaítélése tárgyában – 

- az Egészségügyi és Szociális Bizottság által – a 

Somogy Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi 

tevékenységének 2009. évi átfogó értékelésének; 

a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, 

Kaposvár; a Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. 

Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom; a So-

mogy Megyei Önkormányzat II. sz. Gyermekvé-

delmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, 

Marcali; a Somogy Megyei Önkormányzat Zita 

Speciális Gyermekotthona, Kaposvár; a Somogy 

Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szak-

iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerve-

zeti és működési szabályzata; a Somogy Megyei 

Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi Intézmé-

nye, Nagybajom; a Somogy Megyei Önkormány-

zat I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye külső fé-

rőhelyei, Nagybajom; a Somogy Megyei Gyer-

mekvédelmi Központ, Kaposvár; a Somogy Me-

gyei Gyermekvédelmi Központ Befogadó Ottho-

na, Kaposvár; a Somogy Megyei Gyermekvédel-

mi Központ Nevelőszülői Hálózata módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt szakmai programja; 

a megyei fenntartású szociális intézmények 2009. 

évi tevékenységének szakmai értékelése; a So-

mogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szo-

ciális Otthona, Drávatamási; a Somogy Megyei 

Önkormányzat Együtt-Egymásért Szociális és 

Gyermekotthona, Barcs; a Somogy Megyei Ön-

kormányzat Fehér Akác Szociális Otthona, Kál-

máncsa; a Somogy Megyei Önkormányzat Gond-

viselés Szociális Otthona, Segesd; a Somogy Me-

gyei Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Ott-

hona, Kőkút-Gyöngyöspuszta; a Somogy Megyei 

Önkormányzat Park Szociális Otthona és Mód-

szertani Intézménye, Patalom; a Somogy Megyei 

Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona, Ber-

zence; a Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Ta-

kács Imre Szociális Otthona, Tab szakmai prog-

ramja és mellékletei jóváhagyása tárgyában –  
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- az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bi-

zottság által – a Somogy Megyei Önkormányzat 

fenntartásában működő nevelési-oktatási intéz-

mények módosított Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terv (2008-2014.), javasolva az in-

tézkedési tervben foglaltak alapján az Intézményi 

Minőségirányítási Programok, Pedagógiai és Ne-

velési Programok harmonizációjának, megterem-

tését; a Somogyi Térségi Integrált Szakképző 

Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

módosított Pedagógiai Programja és annak mel-

lékletei; a bolhói Drávaparti Általános Iskola és 

Óvoda kiválása a babócsai Gábor Andor Általá-

nos Iskola és Óvoda intézményegységéből és tag-

intézményi csatlakozása 2010. július 1-től a barcsi 

Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, 

Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetokta-

tási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgá-

lat intézményéhez; a segesdi és taranyi óvodák 

egységes óvoda-bölcsőde intézménnyé történő át-

szervezésének 2010/2011-es tanévtől; a 

mesztegnyői óvoda egységes óvoda-bölcsőde in-

tézménnyé történő átszervezésének a 2010/2011-

es tanévtől; a balatonberényi óvodai, alsó tagoza-

tos iskolai feladatoknak a balatonszentgyörgyi 

Dobó István Általános Iskola, Óvoda intézmény-

hez történő csatolása, a balatonberényi óvoda 

tagintézménykénti csatlakozása a 2010/2011-es 

tanévtől; a Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda és 

a Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző 

Iskola, Diákotthon, Szakszolgálati és Szakmai 

Szolgáltató Intézmény, Nevelési Tanácsadó in-

tézmények jogutóddal történő megszüntetésének 

és a 2010/2011-es tanévtől kezdődő integrált új 

többcélú közoktatási intézmény létrehozásának; a 

Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Szak-

szolgálat, Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intéz-

mény fenntartói jogának átadása a Pogányvölgyi 

Többcélú Kistérségi Társulás számára 2010. júli-

us 1-től, valamint az öreglaki általános iskola, 

óvoda, Baráti hegyi tagóvoda, a somogyvári álta-

lános iskola és óvoda, a somogyvámosi általános 

iskola és óvoda, a buzsáki általános iskola, óvoda 

és a táskai óvoda tagintézményi csatlakozása, mi-

vel az összhangban van Somogy Megye Közokta-

tási Feladat-ellátási Intézményhálózat-

működtetési Tervében meghatározottakkal. A 

Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képes-

séget Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsága Minőségirányítási Prog-

ramja; a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósá-

ga és a Somogy Megyei Levéltár 2009. évi mun-

kájáról szóló beszámoló és az intézmények 2010. 

évi munkaterve; Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-

működtetési és Fejlesztési Terve - javasolva ki-

egészítésre: a „Helyzetértékelés” fejezet 2.3. Álta-

lános iskolák szakaszban a város közigazgatási te-

rületén működő egyéb általános iskolák felsorolá-

sát a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky 

József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Köz-

pontja, és a nem önkormányzati fenntartású Moz-

gáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 

Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és 

Fejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai In-

tézmény feltüntetésével; a 2.5. Művészeti oktatás 

fejezetet a Kaposvár területén működő nem ön-

kormányzati fenntartású „Mikrokozmosz” Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény és a „Fund” 

Cigány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

felsorolásával; a 2.8. Középfokú oktatás fejezetet 

az FVM DASZK Szakképző Iskola Móricz Zsig-

mond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, és a Ma-

gyar Üzletember Képző Szakképző Iskola megje-

lenítésével; a 2.8.7. Kollégiumok fejezetet a nem 

önkormányzati fenntartású Szent Imre Kollégium, 

és a „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Diákott-

hona feltüntetésével, és a vonatkozó mellékletek 

kiegészítésével; a 2.8. Középfokú oktatás fejeze-

tet, a szakképzés legfőbb jellemzőit bemutató, ér-

tékelő tartalmi rész bővítésével - mivel az össz-

hangban van Somogy Megye Közoktatási Fel-

adat-ellátási Intézményhálózat-működtetési Ter-

vében meghatározottakkal - jóváhagyása tárgyá-

ban – 

 

- az Ifjúsági és Sport Bizottság által – a Sió Rom 

Cigány Egyesületnek (Siófok) Városi labdarúgó 

gálára 30.000,-Ft; a Kaposvári Természetbarátok 

Turista Egyesületének XXII. Zselic 20,30,50 és 

120 km-es természetjáró teljesítménytúrára 

30.000,-Ft; a Közutasok Kaposvár Tekeklubnak 

Farsangi teke versenyekre (házas-párbaj; egy 

szoknya-egy nadrág) 20.000,-Ft; a Barcsi VSE 

Judo Szakosztályának Judo Regionális Rangsor-

versenyre (Barcs) 30.000,-Ft; a Szennai „ZÖL-

DEK” Közhasznú Alapítványnak „Kerékpártúra a 

Balatonra és a Tüskevárba” természetvédelmi-

természetismereti kerékpártúrára 30.000,-Ft; a 

Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesületnek 

Kistérségi Sportnapra (kispályás labdarúgás) 

15.000,-Ft, a Kéthely Sportegyesületnek Kistér-

ségi kispályás labdarúgó tornára (Kéthely) 

25.000,-Ft; a MA-VIK Triatlon Clubnak (Kapos-

vár ) XVII. Gyermek, serdülő sprint távú duatlon 

ranglista verseny, Junior EB válogatóra (Somogy-

szil) 50.000,-Ft, a Felsőmocsolád Község Önkor-

mányzatának Falunapi sporteseményekre 30.000,-

Ft; a Balatonfenyvesi Vitorlás Egyesületnek 

XVII. „Fenyves Kupa” Vitorlás versenyre 

25.000,-Ft, a Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú 

Szervezetének III. DCKSZ Tolerancia Labdarúgó 

Kupára 25.000,-Ft; a Sportpálya 2004 Egyesület-

nek (Kaposvár) Szennai Tél 2010 labdarúgó prog-

ramsorozatra 30.000,-Ft, a Kaposvölgye Labdarú-

gó Utánpótlás Nevelő Egyesületnek (Kaposvár) 

Korosztályos labdarúgó tornák szervezésére 

30.000,-Ft, a Siófok Bányász SE-nek Nagypályás 

labdarúgó öregfiúk tornára 25.000,-Ft, a Sport, 

Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesületnek 

(Bodrog) Tavaszi Kupa kispályás labdarúgó torna 

és kísérő rendezvényeire 30.000,-Ft; a Bárczi 

DSE-nek  (Kaposvár) IPC (paralimpiai) úszó vi-

lágbajnokságon való részvételre 50.000,-Ft támo-

gatás biztosítása tárgyában – 
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- a Jogi és Önkormányzati Bizottság által – a me-

gyecímer használatának engedélyezése a Traianus 

Lovagrend, valamint az Országos Magyar Va-

dászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete 

számára tárgyában – 

 

- a Pénzügyi Bizottság által – a Somogy Megyei 

Önormányzat 2009. évi ellenőrzési jelentésének, a 

Munka-Tűzvédelmi és Adótanácsadói és a 

Beruházásszervező Társulás 2009. évi tevékeny-

ségéről szóló beszámolójának, valamint a So-

mogy Megyei Önkormányzat II. sz. Gyermekvé-

delmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája 

Marcali, a Somogy Megyei Gyermektábor Fo-

nyód, a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Diákott-

hon Somogyvár, a Somogy Megyei Önkormány-

zat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Tab Beru-

házási Program Okmányának az elfogadása tár-

gyában – 

 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszá-

molót tudomásul veszi. 

 

 

55/2010.(VI.18.) KH. 

 

Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott ha-

táskörben hozott döntésekről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés elnöke által 

2010. április, májusában engedélyezett előirányzat 

módosításokat tudomásul veszi.  

 

Felelős: Gelencsér Attila 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

III. rész KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

 

Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá 

tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alap-

ján: 

 

200.000 Ft feletti támogatások 

 

Dátum 

2010. 

Támogatás kedvezmé-

nyezettje 

Támogatás 

összege (Ft) 

Támogatási program 

megvalósítási helye 
Támogatás célja 

04.01. 
Somogy Televízió Non-

profit Kft. 
6.000.000 

7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 
működés 

04.01. 

Somogyi Roma Esély 

Nonprofit Kft. – 

SMTCKÖ 

692.340 
7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 
közhasznú munkabér, bérlet 

04.01. 

Dél-Somogyi Cigányok 

Közhasznú Szervezete – 

SMTCKÖ 

585.000 
7570 Barcs, 

Diófasor u. 15. 
barcsi aliroda működése 

04.01. 
Látrányi Romákért 

Egyesület – SMTCKÖ 
375.000 

8681 Látrány, 

Rákóczi u. 69. 
látrányi aliroda működése 

04.07. 
Felsőmocsolád Község 

Önkormányzata 
200.000 

7456 Felsőmocsolád, 

Rákóczi u. 35. 
kultúrház rekonstrukciója 

06.15. 
Felsőmocsolád Község 

Önkormányzata 
30.000 

7456 Felsőmocsolád, 

Rákóczi u. 35. 
falunapi sportrendezvények 

04.08. 
Siófok Város Önkor-

mányzata 
10.415.000 8600 Siófok kötelező térségi feladatok ellátására 

04.08. 
Nagyatád Város Önkor-

mányzata 
7.700.000 7500 Nagyatád kötelező térségi feladatok ellátására 

04.08. 
Barcs Város Önkor-

mányzata 
9.075.000 7570 Barcs kötelező térségi feladatok ellátására 

04.08. 

Berzsenyi Dániel Iro-

dalmi és Művészeti 

Társaság 

1.000.000 
7400 Kaposvár, 

Fő u. 12. 
Somogy folyóirat megjelenése 
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Dátum 

2010. 

Támogatás kedvezmé-

nyezettje 

Támogatás 

összege (Ft) 

Támogatási program 

megvalósítási helye 
Támogatás célja 

05.03. 

Berzsenyi Dániel Iro-

dalmi és Művészeti 

Társaság 

30.000 
7400 Kaposvár, 

Fő u. 12. 

Dr. Újkéry Csaba könyvkiadási költsé-

geihez 

04.08. 
Somogy Megyei Sport-

szövetség 
2.325.000 

7400 Kaposvár, 

Fő u. 101. 
megyei sportszövetségek támogatása 

04.08. 
Somogy Megyei Szabad-

idősport Szövetség 
375.000 

7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 

körzeti megyei sportrendezvények 

támogatása 

04.08. 
Somogy Megyei Labda-

rúgó Szövetség 
350.000 

7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 

megyei labdarúgó versenyrendszer 

működtetése 

04.08. 
Somogy Megyei Diák-

sport Szövetség 
1.625.000 

7400 Kaposvár, 

Fő u. 101. 

diáksport megyei versenyrendszerének 

működtetésére 

04.08. 
Somogy Megyei 

Néptáncszövetség 
200.000 

7400 Kaposvár, 

Bajcsy-Zs. u. 21. 
működés 

04.08. 
Kisebbségekért-Pro 

Minoritate Alapítvány 
300.000 

1075 Budapest, 

Károly krt. 9. 
működés 

04.13. 
Somogy Táncegyüttes 

Alapítvány 
300.000 

7400 Kaposvár, 

Irányi D. u. 7. 
működés 

06.08. 
Somogy Táncegyüttes 

Alapítvány 
75.000 

7400 Kaposvár, 

Irányi D. u.  
működés 

04.16. 
Nagyatádi Cigány Szer-

vezet - SMTCKÖ 
375.000 

7500 Nagyatád, 

Ady E. u. 2/L. 
nagyatádi aliroda működése 

04.26. 
Somogy Megyei 

Rendőrfőkapitányság 
250.000 

7400 Kaposvár, 

Szent Imre u. 14/c. 
bűnmegelőzési programhoz 

04.27. 
Somogy Megyei Tűzol-

tószövetség 
400.000 

7400 Kaposvár, 

Somssich P. u. 7. 
működés 

05.06. 

Dél-Dunántúli Önkor-

mányzati Regionális 

Társulás 

7.937.500 
7621 Pécs, 

Széchenyi tér 9. 

Szigetvári speciális gyermekotthon 

működéséhez 

05.13. 

Cigány Kisebbségi  

Önkormányzatok So-

mogy Megyei Társulása 

– SMTCKÖ 

238.700 
7570 Barcs, 

Széchenyi u. 2. 
1 fő munkabér 30%-os önrésze 

05.19. 
Dél-dunántúli Regionális 

Munkaügyi Központ 
600.000 

7400 Kaposvár, 

Fő u. 37-39. 

Somogy Megyei Foglalkoztatási Pak-

tum Iroda működéséhez 

05.31. 
Dél-dunántúli Regionális 

Munkaügyi Központ 
100.000 

7400 Kaposvár, 

Fő u. 37-39. 

Szakmai kiadványok nyomdai költsé-

geihez 

05.19. 
Községi Önkormányzat 

Cserénfa 
346.271 

7475 Cserénfa, 

Szent István. tér 1. 

Polgármesteri hivatal épületének és 

környékének felújítása 

05.25. 
Öreglak Község Önkor-

mányzata 
855.000 

8597 Öreglak, 

Fő u. 14. 
tanyagondnoki busz beszerzése 

06.07. 
Öreglak Község Önkor-

mányzata 
500 

8597 Öeglak, 

Fő u. 14. 
tanyagondnoki busz beszerzése 

05.31. 
Kapos Art Képző- és 

Iparművészeti Egyesület 
200.000 

7400 Kaposvár, 

Toldi M. u. 7. 
kiállítások megrendezése 

06.01. 
Nagyatád Város Önkor-

mányzata 
7.700.000 

7500 Nagyatád, 

Baross G. u. 9. 
kötelező térségi feladatok ellátására 

06.07. 

Minden Gyermek Lak-

jon Jól! Közhasznú Ala-

pítvány 

3.000.000 
1055 Budapest, 

Balassi B. u. 9-11. 

leghátrányosabb kistérségben élő 

gyermekek étkeztetése 
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Dátum 

2010. 

Támogatás kedvezmé-

nyezettje 

Támogatás 

összege (Ft) 

Támogatási program 

megvalósítási helye 
Támogatás célja 

06.07. 
Somogyaszaló Község 

Önkormányzata 
441.000 

7452 Somogyaszaló, 

Kossuth L. u. 107. 
tanyagondnoki busz vásárlása 

06.08. 
Somogy Megyei Labdarú-

gó Szövetség 
1.000.000 

7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 
Youth Football Festival 

06.08. 
Somogy Megyei Népmű-

vészeti Egyesület 
200.000 

7400 Kaposvár, 

Töröcskei u. 21/b. 

Országos Faragókonferencia meg-

rendezéséhez 

06.08. 
Somogy Megyei Népmű-

vészeti Egyesület 
30.000 Szenna 

regionális fazekas találkozó szerve-

zése 

 06.14. 
Somogy Megyei Sportszö-

vetség 
2.575.000 

7400 Kaposvár, 

Fő u. 101. 

megyei sportszövetségek, sportági 

szakszövetségek támogatása 

06.14. 
Somogy Megyei Szabad-

idősport Szövetség 
375.000 

7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 

körzeti, megyei sportrendezvények 

támogatása 

06.14. 
Somogy Megyei Diáksport 

Szövetség 
3.250.000 

7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 

diáksport megyei versenyrendszeré-

nek működtetése 

06.14. 
Somogy Megyei Diáksport 

Szövetség 
300.000 

7400 Kaposvár, 

Fő u. 101. 

I. és II. kcs. fiú és labdarúgó diák-

olimpia országos döntő megrende-

zése 

06.14. 
Somogy Megyei Labdarú-

gó Szövetség 
350.000 

7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 

megyei labdarúgó versenyrendszer 

működtetésére 

06.14. 
Móricz Zsigmond Műve-

lődési Központ 
365.000 

7570 Barcs, 

Bajcsy-Zs. u. 9. 

Drávamenti Szépkorú Nyár rendez-

vény 

06.15. 
Somogy Megyei 

Rendőrfőkapitányság 
250.000 Somogy megye 

megelőző vagyonvédelmi program-

sorozat folytatásának 

06.15. 
Barcs Város Önkormány-

zata 
6.000.000 

7570 Barcs, 

Bajcsy-Zs. u. 46. 
kötelező térségi feladatok ellátására 

06.15. 
Siófok Város Önkormány-

zata 
4.000.000 

8600 Siófok, 

Főtér 1. 
kötelező térségi feladatok ellátására 

06.23. 
Szentgáloskér Község 

Önkormányzata 
1.687.288 

7465 Szentgáloskér, 

Kossuth u. 3. 

integrált mikortérségi oktatási háló-

zat fejlesztése 

06.24. Somogyiak Baráti Köre 200.000 
1039 Budapest, 

Gulácsy L. u. 11. 
működés 

06.24.  Balaton M&K Egyesület 200.000 
8647 Balatonmáriafürdő, 

Ady E. u. 9. 

XX. Nemzetek Fesztiválja Magyar-

ország 

06.24. 
Homokszentgyörgy Köz-

ség Önkormányzata 
738.969 

7537 Homokszentgyörgy, 

Kossuth u. 5. 
játszótéri eszközök szabványosítása 

06.24. 

Marcali Városi Önkor-

mányzat Széchenyi Zsig-

mond Szakközépiskola-és 

Szakiskola 

350.000 

8734 Somogyzsitfa-

Szőcsénypuszta, 

Ady u. 8. 

megyei vadásznap és vadászati 

gasztrofesztivál 

06.24. 
Vörs Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülete 
350.000 

8711 Vörs, 

Flórián tér 
tűzoltók tárcsán-sütő találkozója 

06.24. 
Szenna Község Önkor-

mányzata 
350.000 

7477 Szenna, 

Sportcsarnok 
Szennai Hurkafesztivál 

06.24. 
Mernye Község Önkor-

mányzata 
200.000 

7453 Mernye, 

Futballpálya 

Somogyi Betyáros Ételek Főzőver-

senye 

06.24. 
Mernye Község Önkor-

mányzata 
50.000 

7453 Mernye, 

Lenin u. 14. 
falunapi rendezvények 
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Dátum 

2010. 

Támogatás kedvezmé-

nyezettje 

Támogatás 

összege (Ft) 

Támogatási program 

megvalósítási helye 
Támogatás célja 

06.24. 
Balatonendréd Község 

Önkormányzata 
350.000 

8613 Balatonendréd, 

Duda-hegy 
Vadétkek sütő- és főzőversenye 

06.24. 
Siójutért Faluszépítő Egye-

sület 
200.000 

8652 Siójut, 

Petőfi Sándor u. 20. 
X. Siójuti Bográcsfesztivál 

06.24. 
Magyaratád Község Ön-

kormányzata 
200.000 

7463 Magyaratád, 

köztéri park és faluház 
Pálinkafesztivál 

06.24. 
Tarany Község Önkor-

mányzata 
200.000 

7514 Tarany, 

Művelődési Ház 

Buncekfesztivál és káposzta étkek 

főzőversenye 

04.22. 
Tarany Község Önkor-

mányzata 
30.000 

7514 Tarany, 

Szent I. u. 20. 
ünnepség 

06.29. 
Kaposvári Egyházmegyei 

Hatóság 
300.000 

7400 Kaposvár, 

Zárda u. 4. 

Európai Ministránstalálkozón való 

részvételhez 

 

 

Működési, fejlesztési célú pénzeszközátadás 
 

Dátum 

2010 

Támogatás kedvezmé-

nyezettje 

Támogatás 

összege (Ft) 

Támogatási program 

megvalósítási helye 
Támogatás célja 

05.12. 
Nagyatád Város Önkor-

mányzata 
7.500.000 

7500 Nagyatád, 

Baross G. u. 9. 

Nagyatádi Éltes Mátyás Általános 

Iskola kiváltásához 

05.14. 
Barcs Város Önkormány-

zata 
5.650.000 

7570 Barcs, 

Bajcsy-Zs. u. 46. 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

állami normatívájának átutalása 

05.31. 

Foglalkoztat. És Szociális 

Hivatal Mobilitás Orsz. Ifj. 

Szolg. 

513.823 
1089 Budapest, 

Kálvária tér 7. 

Pályázati elszámolás különbözeté-

nek visszautalása 

06.07. Kaposvári Egyetem 10.000.000 
7400 Kaposvár, 

Guba Sándor u. 40. 
pedagógiai szakmai szolgáltatás 

06.07. 
Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 
3.110.125 

7400 Kaposvár, 

Kossuth tér 1. 

Rippl-Rónai Emlékmúzeum re-

konstrukciójához önerő átadása 

06.21. 
Országos Széchenyi 

Könyvtár 
873.625 

1827 Budapest, 

Budavári Palota 
normatíva visszautalás 
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Nettó 5 millió Ft feletti szerződések 

 

 

 

Szerződést kötő felek 
Nettó értéke 

(Ft) 
Tárgya Típusa Lejárata 

Barcs Város Önkormány-

zata 
18.150.000 Kötelező térségi feladatok ellátására Támogatási 

2010.04.08- 

2010.12.15 

Dél-Dunántúli Önkor-

mányzati Regionális Társu-

lás 

15.875.000 Speciális gyermekotthoni ellátás Támogatási 
2010.01.01- 

2010.12.31. 

ENRAC Kft. 13.852.356 
Somogyi TISZK – Baross Gábor Közép-

iskola tanműhely felújítása 
Vállalkozási 

2009.12.16- 

2009.12.31 

ENRAC Kft. 18.621.999 

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola Somogyvár tan-

konyha kialakítása 

Vállalkozási 
2009.12.16- 

2010.07.01 

ENRAC Kft. 22.977.074 

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola Somogyvár kastély-

épület akadálymentesítése 

Vállalkozási 
2010.05.13- 

2010.07.26. 

Eötvös József Pedagógiai 

Szolgáltató  
19.488.000 

SM-i Önkormányzat Intézményei számá-

ra 9 feladatellátási helyen szaktanácsadási 

feladatok ellátása 

Megbízási 
2010.03.26- 

2010.08.16 

Eötvös József Pedagógiai 

Szolgáltató  
21.018.400 

Somogy Megyei Önkormányzat intézmé-

nyei számára 9 feladatellátási helyen 

akkreditált pedagógus továbbkézés 

Megbízási 
2010.03.26- 

2010.08.16 

ÉSZ-KER Kft. 7.950.000 
közbeszerzést támogató szoftver modulja-

inak felhasználása 

Felhasználási 

szerződés 

2010.04.01- 

2011.04.01 

Ferro-Flex Gép-és Szerke-

zetgyártó Kft. 
32.975.862 

Takács Imre Szociális Otthon Tab szál-

lásépület bővítés, elkülönítő kialakítás és 

vizesblokk felújítás 

Vállalkozási 
2010.03.02- 

2010.06.01 

Nagyatád Város Önkor-

mányzata 
15.400.000 Kötelező térségi feladatok ellátására Támogatási 

2010.04.08.- 

2010.12.15 

Pannon Kft. 24.200.000 
Park Szociális Otthon Patalom teljes körű 

akadálymentesítése 
Vállalkozási 

2010.06.15- 

2010.08.24 

Pannon Mérnöki és Fővál-

lalkozó Kft. 
9.980.000 

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény részle-

ges akadálymentesítése során megvalósí-

tandó építési-szerelési munkálatok 

Vállalkozási 
2010.05.13- 

2010.07.12 

Purator Hungaria Kft. 17.479.897 
II.sz. Gyermekvédelmi Intézmény 

szennyvíztisztító berendezés cseréje 
Vállalkozási 

2010.02.15- 

2010.04.10 

Rákhely Építő és Szolgálta-

tó Kft. 
143.848.677 

Rudnay Gyula Közép és Szakiskola bőví-

tése, akdálymentes közlekedés biztosítása  
Vállalkozási 

2010.06.25- 

2010.11.02 

Siófok Város Önkormány-

zata 
20.830.000 Kötelező térségi feladatok ellátására Támogatási 

2010.04.08.- 

2010.12.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Somogy Televízió Nonpro-

fit Kft. 
6.000.000 Működés Támogatási 

2010.04.01.-

2010.12.15 

Szilágyi és Társa Kft. 8.400.000 

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és 

Módszertani Központ épületében 6db 

kazán bontása, helyette 4db beépítése 

Vállalkozási 
2009.12.16- 

2010.01.01. 

Tab Város Önkormányzata 5.000.000 

SM-i ÖnkormányzatTabi 502.helyrajzi 

számú belterületi ingatlanát értékesíti Tab 

városának 

Adásvételi 2010.05.26 
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A „Tudományos Életért” Közalapítvány 

2009. évi közhasznúsági jelentése 

 

 

2009. évi bevételek: 

 

Kamat bevétel:                        71.535,- Ft 

KMJV támogatás:        200.000,- Ft 

SM Önkormányzat támogatás:    300.000,- Ft 

APEH SZJA 1%-a:    67.012,- Ft 

Egyéb                         0,- Ft 

  

Bevétel összesen:                                                                                                       638.547,- Ft   

 

 

2009. évi kiadások: 

 

Ösztöndíjak 720.000,- Ft 

Bankköltség: 18.768,- Ft 

Egyéb költség: 282.837,- Ft 

  

Kiadások összesen: 1.021.605,-Ft 

 

 

 

Mérleg szerinti eredmény:                                                                                      -383.058,- Ft     

 

 

 

1. A közalapítvány kuratóriumának tagjai 2009. évben személyi juttatásban nem részesültek, 

tevékenységüket társadalmi munkában végzik.  

    

2. A 2009. év mérleg szerinti eredménye –383.058,- Ft. 

 

 

 

 

Kaposvár, 2010. január 21. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Csapó János sk. 

 a kuratórium elnöke 
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