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a személyi juttatások
összegét
a szociális hozzájárulási adó

I. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
RENDELETEI

a dologi kiadások összegét
az általános tartalék összegét

A Somogy Megyei Közgyűlés
2/2012.(III.5.)
önkormányzati rendelete

-

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

a működési célú tartalék
összegét
a költségvetési
létszámkeretet
állapítja meg.

211.736
57.169
80.823
2.000
18.000
37

eFtban
eFtban
eFtban
eFtban
eFtban
főben

A megyei önkormányzat bevételei
4. §
A közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg
forrásonkénti megbontását a rendelet 1. sz. mellékletének I. fejezete A, B, C pontjai szerint állapítja meg.

I.

5. §

A RENDELET HATÁLYA
1. §

A közgyűlés működési pénzeszköz átvételek összegét a
rendelet 1. sz. melléklet I. fejezete C.1. pontja szerint
állapítja meg.

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei
Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatalra.

A megyei önkormányzat kiadásai

2. §

6. §

(1)

Az önkormányzat költségvetésében az önállóan
működő és gazdálkodó intézmény a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatal alkot egy címet.

(2)

II.
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI

(3)

3. §
A közgyűlés a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetése
Bevételi főösszegét
(finanszírozási célú pénzügyi
bevételek, pénzmaradvány nélkül)
Kiadási főösszegét
(finanszírozási célú pénzügyi
kiadások nélkül)
- A működési célú bevételek
összegét (finanszírozási célú
pénzügyi bevételek,
pénzmaradvány nélkül)
ebből:
- A működési célú kiadások
összegét (finanszírozási célú
pénzügyi kiadások nélkül)
ebből:

7. §
(1)

369.728

eFtban

369.728

eFtban

369.728

eFtban

(2)

(3)

(4)
369.728

eFtban

A közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet II.
fejezete szerint állapítja meg.
A közgyűlés az önkormányzati hivatal
feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt
előirányzatait
tételesen
a
rendelet
2.sz.melléklete szerint hagyja jóvá.
A rendelet 2. sz. mellékletének személyi
juttatások
előirányzata
tartalmazza
Magyarország 2012. évi költségvetésről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 57. § (2)
bekezdése szerinti 2%-os mértékű keresetkiegészítés összegét.

A közgyűlés a további évek várható bevételeit,
kiadásait a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg.
A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat
2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a
rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.
A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat
közvetett támogatásait a rendelet 5. sz. melléklete szerint állapítja meg.
A közgyűlés a közvetett támogatások szöveges
indokolását a 6. sz. melléklet szerint állapítja
meg.

107

Somogyi Közlöny

2012/2
12. §

III.

(1)

(2)
(3)

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

(1)

8. §

(2)

A közgyűlés az általános tartalék összegét 2.000
eFt-ban határozza meg.
A közgyűlés a céltartalék összegét (előre nem
látható kiadásokra)
18.000 eFt összegben
határozza meg.
Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott
összegek év közben a 10. §-ban meghatározott
végrehajtási
szabálynak
megfelelően
használhatók fel.

(3)

(4)

E rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
A 2012. január 01-je és e rendelet
hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a
közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § (1) bekezdése
értelmében - a 2012. évi költségvetési
rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek
beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek,
teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése
értelmében ezen költségvetési rendeletbe
beépültek, mellékletei tartalmazzák.
E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.

IV.
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
9. §
A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly
fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében – az
előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi
monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan
figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának
helyzetét.
10. §
(1)

(2)

(3)

A közgyűlés az általános tartalékként
elkülönített 2.000 eFt felosztásáról az év közben
benyújtott rendelet módosítás keretében dönt.
A közgyűlés elrendeli, hogy év közben a
céltartalék felosztásáról a közgyűlés elnöke
döntsön.
A közgyűlés elrendeli, hogy a (2) bekezdés
értelmében hozott döntésekről a soron
következő testületi ülésen a közgyűlést
tájékoztatni és a döntésekkel összefüggően a
költségvetési rendeletet módosítani kell.
V.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §

(1)
(2)

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a
közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a
közgyűlés elnöke a felelős.
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
Áht., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet, valamint Magyarország 2012. évi
költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv.
előírásai az irányadók.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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1.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi tervezett működési bevételeiről és kiadásairól
ezer Ft
I.
A.
1.

B.

C.
1.

BEVÉTELEK
Működési bevételek:
- önkormányzati hivatal működési bevételei
Önkormányzat működési bevételei össz:
Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Megyei Önkormányzat támogatása
Támogatás összesen:
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevétel
-Munkavédelmi Társulás bevétele
-Területfejlesztési Tanács megszünése miatt átvett támogatás
-Végkielégitésekre,felmentésekre átvett támogatások

12 000
12 000

229 200
229 200

15 000
11 900
101 628

Támogatásértékű működési bevételek összesen:
Költségvetési bevételek összesen:

128 528
369 728

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

369 728

II.

KIADÁSOK

A.

Működési kiadások

1.

Önkormányzati hivatal működési kiadásai

349 728

Műkődési kiadások összesen:
Pénzforgalmi kiadások összesen:
Tartalékok
Általános tartalék
Céltartalék
-Előre nem látható évközi kiadásokra
-Elöző évről áthuzodó kiadásokra
Költségvetési kiadások összesen:

349 728
349 728

D.

II.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 000
18 000
5 000
13 000
369 728
369 728
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2.sz. melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi
bevételeiről és kiadásairól
Megnevezés
Működési bevétel
Támogatásértékű működési bevétel
Bevételek összesen
Személyi juttatások
-tisztségviselők alapilletménye
-tisztségviselők költségtérítése
-20 fő köztisztviselő,munkavállaló bére
-jubileumi,közig.jutalom
-december havi munkabér
-végkielégités,felmentési bér
-cafetéria
-képviselők juttatásai
-egyéb kifizetések (napidíj,szabadságmegváltás,munkábajárás)

Összeg
12 000
128 528
140 528

21 360
2 736
71 761
3 401
26 577
53 765
4 499
22 884
4 753

Személyi juttatások összesen

211 736

Szociális hozzájárulási adó (27%)
Dologi kiadások
Kiadások összesen

57 169
80 823
349 728

Bevétel-kiadás különbözete(állami támogatás)
Engedélyezett létszám

209 200
33 fő

2012/2
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3.sz. melléklet
a további évek bevételeiről,kiadásairól

Sorsz.
Megnevezés
I.
BEVÉTELEK
A.
Működési bevételek
1.
Önkormányzat működési bevételei
Működési bevételek összesen:
B.
Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.
Költségvetési bevételek összesen
II.
A.
1.

2.
E.
1.
4.

2013.év 2014.év 2015.év

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
240 660 252 700 265 000
245 660 257 700 270 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Működési kiadások
Önkormányzati Hivatal kiadásai
Ebből:
-személyi juttatás
-TB járulék
-dologi kiadás
Pénzforgalmi kiadások összesen
Tartalék
Költségvetési kiadások összesen

245 660 257 700 270 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

245 660 257 700 270 000

225 660 232 700 240 000
133 770 133 770 133 770
36 118 36 118 36 118
55 772 62 812 70 112
225 660 232 700 240 000
20 000 25 000 30 000
245 660 257 700 270 000
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4.sz. melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi előirányzat- felhasználási
ütemtervéről /ezer Ft/

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK
Müködési bevételek

12 000

12 000

Támogatásértékű müködési bevétel

34 596

47 073

35 609

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

128 528

Költségvetési támogatás

19 425

17 631

17 631

19 390

19 390

19 390

19 390

19 390

19 390

19 390

19 390

19 393

229 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 021

76 704

53 240

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 643

369 728

54 021

56 704

53 240

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 643

349 728

KIADÁSOK
Önk.hivatal müködési kiad.
Tartalék felhasználása
KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 000

20 000
54 021

76 704

53 240

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 640

20 643

369 728
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5.sz.melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásairól

Ingyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek
Ssz.

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Ingatlan címe

Használó megnevezése

Szerződés időtartama

Elmaradó bevétel
Terület (m2)

Ft/hó

Ft/év

1.

kaposvári 12

megyeháza és
múzeum

Kaposvár,Fő u.10

Sm-i HNÖ

határozatlan

20

28 000

336 000

2.

kaposvári 12

megyeháza és
múzeum

Kaposvár,Fő u.10

Sm-i RNÖ

határozatlan

64,1

89 740

1 076 880

3.

kaposvári 12

megyeháza és
múzeum

Kaposvár,Fő u.10

Sm-i Sportszövetség

határozatlan

106,47

149 058

1 788 696

266 798

3 201 576

Összesen
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6. sz. melléklet

A közvetett támogatások szöveges indokolásáról
A rendelet-tervezet 5. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak:
1./ A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése, a működési feltételek biztosítása a megyei önkormányzat
feladatai közé tartozik. A működés zavartalansága érdekében a Somogy Megyei Sportszövetségek Szövetsége a
Kaposvár, Fő u. 10. számú épületben részesül kedvezményes irodahasználatban.
2./ A Somogy Megyei Cigány és Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a Somogy Megyei Önkormányzat ingyenes irodahasználatot biztosít.
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Somogy Megyei Közgyűlés
3/2012.(II.7.)
önkormányzati rendelete
a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS JELKÉPEI
1. §
(1) A megyei önkormányzat hivatalos megnevezése:
Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat)
Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Működési területe: Somogy megye közigazgatási területe
(2) A közgyűlés 16 képviselőből áll. A közgyűlés tagjainak nevét és címét az 1. sz. függelék tartalmazza.
(3) A megyei önkormányzat hivatalos pecsétje körbélyegző körfelirattal: "Somogy Megyei Önkormányzat", középen Magyarország címerével. A bélyegző használatának rendjét az ügyrend szabályozza.
(4) Az önkormányzat hivatalos lapja a "Somogyi Közlöny", amely a közgyűléseket követően elektronikus formában jelenik meg.
2. §
(1) A megyei önkormányzat jelképei: Somogy megye címere, zászlaja, lobogója, szignálja, jelvénye, pecsétje,
valamint az elnöki vállszalag, és a medál.
(2) A közgyűlés minden év január 6. napját - Somogy megye címere 1498. január 6-án történt adományozására
emlékezve - Megyenappá nyilvánítja.
(3) A megyei önkormányzat jelképeinek leírását és használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.
(4) Az önkormányzat által adományozható kitüntetéseket, címeket és ezek adományozásának rendjét külön
önkormányzati rendeletek szabályozzák.
II.
A TERÜLETI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
AZ ÖNKORMÁNYZATI JOGOK
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3. §
(1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amelyet megilletnek - a törvényben meghatározott eltérésekkel
- a helyi önkormányzati jogok.
(2) Az önkormányzati jogok a megyei közgyűlés tagjait megválasztó választójoggal rendelkező polgárok (továbbiakban: megyei választópolgárok) közösségét illetik meg.
(3) A megyei választópolgárok a Somogy Megyei Közgyűlésbe (a továbbiakban: közgyűlés) választott képviselőik
útján és a megyei népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.
(4) A megyei önkormányzat köteles ellátni a törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint az általa
önként vállalt feladat- és hatásköröket figyelemmel a vonatkozó törvényi előírásokra.
(5) A megyei önkormányzat - a törvény keretei között, saját feladatkörében - önállóan szabályozhatja, egyedi
ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó közügyeket. Döntését kizárólag jogszabálysértés esetén az Alkotmánybíróság és a bíróság bírálhatja felül.
(6) A megyei önkormányzat jogi személy, saját tulajdonnal rendelkezik, költségvetési bevételeivel, kiadásaival
önállóan gazdálkodik.
(7) A megyei önkormányzat feladatainak ellátása során biztosítja az állampolgárok és azok szervezetei részére a
nyilvánosságot, a közügyek társadalmi ellenőrzését, a közszolgáltatásokkal kapcsolatos véleményezési, javaslattételi lehetőséget.
(8) Önkormányzati döntést
a) a helyi (megyei) népszavazás
b) a közgyűlés
c) törvényben meghatározott (saját önkormányzati) jogkörében a közgyűlés elnöke
d) a közgyűlés felhatalmazása alapján (átruházott hatáskörben)
- a közgyűlés bizottságai,
- az önkormányzati társulás,
- a közgyűlés elnöke
hozhat.
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
Kötelező feladat- és hatáskör
4. §
(1) A megyei önkormányzat külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
(2) A kötelezően ellátandó feladatok jegyzékét a rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza.
Önkéntes feladatvállalás
5. §
(1) A megyei önkormányzat szabadon vállalhat közfeladatokat akkor, ha
a) a kötelezően előírt feladatok ellátását ez nem veszélyezteti,
b) az ellátásához szükséges feltételek biztosítottak vagy azokat megteremti,
c) a közfeladatot a törvény nem utalja más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,
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d) annak gyakorlása nem sérti a települési érdekeket.
(2) Az önként vállalt feladatokról általában az éves költségvetési rendeletben - a fedezet biztosításával egyidejűleg
- kell dönteni.
(3) A közfeladat önkéntes felvállalása előtt egyeztető eljárást kell lefolytatni.
a) Az egyeztető eljárás lefolytatásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.
b) Az egyeztető eljárásba be kell vonni az illetékes bizottságokat, a megyei főjegyzőt, a feladatot ellátó szervezet vagy szervezetek vezetőit és indokolt esetben külső szakértőket.
(4) Az önként vállalt feladatokról az önkormányzat külön döntést hoz, amelyeket az SZMSZ 2. sz. függelékében
kell nyilvántartani.
Feladatok ellátása
6. §
A közgyűlés a kötelezően és az önként vállalt közfeladatok eredményes ellátása, hatékonyabb, célszerűbb megoldása céljából - kölcsönös érdekek alapján - társulhat vagy más módon együttműködhet önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel és más szervezetekkel.
Hatáskör átruházás
7. §
(1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a közgyűlést illetik meg.
(2) A közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását - a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével - a közgyűlés
elnökére, a bizottságaira, törvényben meghatározottak szerint társulására átruházhatja.
(3) Az átruházott hatáskörök gyakorlására a közgyűlés utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja.
(4) Ha az átruházott hatáskört jogszabály vagy az önkormányzat érdekét sértő módon gyakorolják, a közgyűlés
intézkedik annak megvonásáról, és a sérelem elhárításáról.
(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(6) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a közgyűlés következő ülésén be kell számolni.
(7) A közgyűlési tag kezdeményezheti, hogy a közgyűlés vizsgálja felül bizottságának, a közgyűlés elnökének - az
átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését.
8. §
A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

önkormányzati rendeletalkotás,
az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,
a törvény által a közgyűlés hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás,
a megyei népszavazás kiírása,
az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, kitüntető
címek és díjak adományozása,
költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról,
önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez csatlakozás,
megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való
csatlakozás, nemzetközi kapcsolatok létesítése, illetve megszüntetése,
gazdasági társaság alapításáról, átalakításáról, társaságba való belépésről, illetve társaságból való kilépésről
szóló döntés,
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10. területrendezési terv elfogadása, hosszú távú területfejlesztési koncepció véleményezése (önkormányzati
részének elfogadása), megyei stratégiai programok elfogadása, emlékmű-állítás,
11. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
12. a bírósági ülnökök megválasztása,
13. vélemény-nyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény a megyei önkormányzat álláspontjának a kikérését írja
elő,
14. közfeladat önkéntes vállalása, illetve megszüntetése,
15. a közgyűlés gazdasági programjának és munkatervének elfogadása,
16. felterjesztési jog gyakorlása az Ötv. 101. § szerinti,
17. a közgyűlés megbízatása lejárta előtti feloszlásának kimondása,
18. a közgyűlés elnöke (és alelnökei) tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása (Ötv. 33. §, illetve a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény (továbbiakban Pttv.) 3-7.§),
19. a közgyűlés elnöke sorozatos törvénysértő tevékenysége, továbbá vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének
szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a bírósághoz kereset benyújtása a
közgyűlés elnöke tisztségének megszüntetése érdekében,
20. összeférhetetlenség megállapítása,
21. a közgyűlés elnöke és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökei relatív összeférhetetlenségének
megszüntetése,
22. a közgyűlés kinevezési, megbízási hatáskörébe tartozó személyek tekintetében a fegyelmi eljárás megindítása,
a fegyelmi büntetés kiszabása és kártérítési felelősség megállapítása,
23. amit a törvény a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utal.
III.
A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE (HÁZSZABÁLYOK)
A KÖZGYŰLÉS MEGALAKULÁSA
9. §
(1) A közgyűlés alakuló ülését - a választást követő 15 napon belül - a közgyűlés hivatalban lévő elnöke hívja
össze.
(2) A közgyűlés alakuló ülését a hivatalban lévő elnöke nyitja meg, majd az ülést a korelnök - a legidősebb közgyűlési tag - vezeti a közgyűlés elnökének megválasztásáig.
10. §
(1) A Megyei Választási Bizottság elnöke ismerteti a megyei közgyűlés tagjai megválasztásának eredményét és
átadja a megbízóleveleket.
(2) A megválasztott képviselők (továbbiakban: közgyűlés tagjai) a 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. sz. melléklete
szerinti esküt tesznek. Az eskü/fogadalom szövege:
„Én(,eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; közgyűlési tag tisztségemből eredő feladataimat Somogy megye fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint.)
Isten engem úgy segéljen!”
(3) Az eskütételről/fogadalomtételről a közgyűlés tagjai okmányt írnak alá.
(4) Az alakuló ülésről távollévő közgyűlési tagok a közgyűlés következő ülésén, illetve az akadály megszűnését
követően tesznek esküt/fogadalmat.
11. §
(1) A közgyűlés alakuló ülésén - saját tagjai sorából - titkos szavazással választja meg a közgyűlés elnökét.
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(2) A közgyűlés elnökének személyére a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet.
(3) A közgyűlés az elnök megválasztását követően az elnök javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel
két főállású alelnököt választ. A megyei közgyűlés a két főállású alelnök közül egy főállású alelnököt saját
tagjai közül választ meg. Azon főállású alelnök, akit a közgyűlés nem tagjai sorából választ meg
(továbbiakban: nem közgyűlési tag alelnök), nem tagja a megyei közgyűlésnek, a megyei közgyűlés elnökét,
mint a testület elnökét nem helyettesítheti, a megyei közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem
közgyűlési tag alelnök jogállására egyebekben a megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnökre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(4) A tisztségviselők illetményét a közgyűlés alakuló ülésén, illetőleg megválasztásukat követően állapítja meg.
12. §
A közgyűlés alakuló ülésén – a közgyűlés hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazások lebonyolítására, valamint a közgyűlés elnöke illetményének megállapítására irányuló javaslat tételére – tagjai sorából 5 fős ideiglenes
bizottságot választ. A titkos szavazás lebonyolításának szabályait a 39. § (3) bekezdés tartalmazza.
A közgyűlés feloszlása
13. §
(1) A közgyűlés megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással minősített többséggel kimondhatja feloszlását.
(2) A közgyűlés önfeloszlását a közgyűlés elnöke vagy a közgyűlési tagok legalább egynegyede írásban, az indok
megjelölésével kezdeményezheti.
(3) A közgyűlés és a közgyűlés elnöke az új testület megalakulásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét.
A közgyűlés gazdasági programja
14. §
(1) A közgyűlés megbízatásának időszakára gazdasági programot készít, amit a közgyűlés elnöke terjeszt a testület
elé.
(2) A közgyűlés elnöke a program elkészítéséhez az előkészítés során javaslatot kér a bizottságoktól, a közgyűlés
tagjaitól, a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökétől, a megyei főjegyzőtől, a megye országgyűlési képviselőitől, a települési polgármesterektől, valamint más jelentős gazdasági és érdekképviseleti szervezetektől.
(3) A program tartalmazza - a testület megbízatásának időtartamára - az önkormányzat stratégiai jellegű
célkitűzéseit, meghatározza a célok, feladatok megoldásának eszközeit és a feladatok végrehajtását, valamint
az ellenőrzését.
A munkaterv
15. §
(1) A megyei közgyűlés működésének alapja - a gazdasági program végrehajtását is szolgáló - éves munkaterv.
(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni:
a közgyűlés tagjaitól,
a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökétől,
a közgyűlés bizottságaitól,
a megye országgyűlési képviselőitől,
a települési önkormányzatok polgármestereitől.
(3) A munkaterv tervezetét - a közgyűlés elnöke irányításával - a főjegyző állítja össze és azt a közgyűlés elnöke
terjeszti a közgyűlés elé. A javaslatokról a közgyűlés elnöke akkor is tájékoztatja a testületet, ha azokat a munkaterv-tervezetének összeállításakor nem vették figyelembe.
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(4) A munkaterv két fő részre tagolódik. Az első rész az üléstervet, a második rész a szervezési feladatokat tartalmazza:
a) Az üléstervben meghatározásra kerül:
-

a testületi ülések naptári időpontja és napirendje,
a napirendek előadója,
azon napirendi pontok megjelölése, amelyek bizottság által, valamint a bizottságok állásfoglalásával
terjeszthetők be,
azon napirendek megjelölése, amelyeket több fordulóban kíván tárgyalni a közgyűlés,
azon napirendek megjelölése, amelyek közmeghallgatásra kerülnek.

b) A szervezési rész tartalmazza:
-

a tisztségviselők, a közgyűlési tagok számára meghatározott feladatokat,
az önkormányzati hivatalnak meghatározott feladatokat,
a szervezési teendőket.

(5) A közgyűlés éves munkatervét minden év december 31-ig, de legkésőbb a következő év első ülésén kell előterjeszteni. A munkatervben a következő év első ülésének idejét és napirendjeit is meg kell határozni.
(5) A munkatervet az önkormányzat honlapján meg kell jeleníteni.
A közgyűlés ülései
16. §
(1) A közgyűlés soros és soron kívüli ülést tart.
(2) A közgyűlés ülésszakot is tarthat.
(3) A közgyűlés a helyi önkormányzatokkal együttes ülést is tarthat.
17. §
(1) A közgyűlés munkaterve alapján az ott meghatározottak szerint tartja soros ülését.
(2) A közgyűlés a nyári szabadságolások miatt soros ülést július 1. és augusztus 31. között nem tart (ülésezési
szünet).
(3) A közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a közgyűlés ülésezési szünetében az önkormányzat
érdekkörébe tartozó jelentős, korábbi közgyűlési döntés végrehajtása érdekében további intézkedések megtételét igénylő, illetve a közgyűlés hatáskörébe tartozó halaszthatatlan ügyben, melynek elhalasztása az önkormányzat jelentős érdeksérelmét okozná - kivéve a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, valamint a bizottságokra
átruházott feladatokat - öntsön. A döntésekről a közgyűlés soron következő ülésén a bizottságok elnökei beszámolnak.
(4) Az ülésezési szünet alatt - a (3) bekezdés szerinti - bizottságok összehívására és működési szabályaira a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok az irányadóak.
A közgyűlés összehívása
18. §
(1) A testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik. A közgyűlés üléseit a Vármegyeházán, az
önkormányzat székhelyén tartja, ettől eltérően - egyedi döntés alapján – más településen is tarthat ülést.
(2) A közgyűlés üléseit a közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén a közgyűlési tag alelnök hívja össze. A
közgyűlés elnöki és közgyűlési tag alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk
esetén a közgyűlés összehívásáról a Pénzügyi Bizottság dönt, e döntés alapján a közgyűlést a bizottság elnöke
hívja össze.
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(3) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a közgyűlési tagoknak, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a
részvételi joggal jelenlévőknek az ülés előtt legalább 7 nappal elektronikus úton meg kell küldeni.
(4) A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét és kezdési időpontját,
b) a munkatervben szereplő napirendet és a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat,
c) a napirendi pontok előadóit,
d) utalást az előerjesztés szóbeli jellegére,
g) a közgyűlés elnökének aláírását és a közgyűlés elnökének Magyarország címerével ellátott körbélyegző
lenyomatát.
(5) A (3) bekezdésben foglaltakat a közgyűlés bizottságainak működése során azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a bizottság tagjainak az ülés előtt legalább 5 nappal kell elektronikus úton megküldeni.
19. §
(1) A közgyűlés a munkatervtől eltérő időpontban is összehívható.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem jelentős kárral vagy
egyéb hátránnyal járna, a közgyűlést kötelező haladéktalanul összehívni. (soron kívüli ülés).
(3) A közgyűlés soron kívüli ülését össze kell hívni a (2) bekezdésben foglaltakon túl:
- a közgyűlési tagok egynegyedének indítványára,
- a közgyűlés bármely bizottságának kezdeményezésére,
- a közgyűlés elnöke és a bizottságok által elkövetett súlyos törvénysértés okából a főjegyző
indítványára,
- a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjének kezdeményezésére,
- helyi népszavazásra irányuló érvényes kezdeményezés esetén,
- a könyvvizsgáló kezdeményezésére az Ötv. 92/C. § (6) bekezdése alapján.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottak alapján a soron kívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt - a javasolt
napirendi pont megjelölésével, valamint a rendkívüli ülés összehívásának indokaival - a közgyűlés elnökénél
kell írásban előterjeszteni.
(5) A közgyűlés elnöke az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül kitűzi a közgyűlés időpontját. A közgyűlés elnöke a meghívóban megjelöli a soron kívüli ülés összehívásának indokát.
(6) A soron kívüli ülésekre szóló meghívót legalább 3 nappal az ülés megkezdése előtt kell elektronikus úton
kézbesíteni, kivéve a (7) bekezdésben meghatározott esetben.
(7) Rendkívüli, halasztást nem tűrő, sürgős esetben a meghívó egy nappal előbb is megküldhető és erre bármilyen
értesítési mód igénybe vehető. El lehet tekinteni az írásbeliségtől, de a sürgősség okát ez esetben is közölni
kell.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a soron kívüli közgyűlés előkészítésére a közgyűlés soros ülésének
előkészítésére a 19.§-ban rögzített, különleges szabályokon kívüli általános szabályokat – pl. kötelező
bizottsági ülések összehívása, stb. – nem kell alkalmazni.
A közgyűlés üléseire meghívandók köre
20. §
(1) A közgyűlés üléseire a közgyűlés tagjai mellett tanácskozási joggal elektronikusan kiküldött meghívó útján
meg kell hívni:
a) valamennyi napirendet illetően: a megyei főjegyzőt, a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét, a
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjét,
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b) az általa érintett napirendeket illetően: az előterjesztőt, amennyiben nem közgyűlési tag, az önkormányzat
könyvvizsgálóját, azt a személyt, intézmény-, illetve szervezet vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a
napirend tárgyalásához szükséges, erre az előterjesztő tesz javaslatot.
(2) A közgyűlés ünnepi ülésére – minden évben Megyenapon, a január 06-án tartandó ünnepi közgyűlésre – a
közgyűlés tagjai mellett részvételi joggal, elektronikusan kiküldött meghívó útján meg kell hívni:
- a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét,
- a megyei főjegyzőt,
- a Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, főigazgatóját, igazgatóját,
- a „Pro Comitatu Somogy” Díj kitüntetettjeit a „Somogyért” Kitüntető Díj (1997. június 23-át megelőzően
Cím) kitüntetettjeit, és a „Somogy Megye Megbízottja” cím mindenkori birtokosait,
- a megyében megválasztott országgyűlési képviselőket,
- Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterét,
- a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeit,
- a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságának igazgatóját,
- a megyei bíróság elnökét
- a megyei főügyészség vezetőjét,
- a megyei rendőrfőkapitányt,
- az Állami Számvevőszék Somogy megyei Kirendeltségének vezetőjét,
- a Somogyiak Baráti Körének vezetőjét,
- a Somogy Megyei Civil Fórum Szakmai Tanácsának képviselőjét,
- a közgyűlés elnöke által felkért személyeket.
(3) A közgyűlés ülésének időpontját közzé kell tenni.
Az ülések nyilvánossága
21. §
(1) A közgyűlés ülése nyilvános.
(2) A választópolgárok - a zárt ülés anyaga és jegyzőkönyve kivételével - betekinthetnek a közgyűlés előterjesztéseibe. Ennek érdekében az írásos előterjesztéseket a soros ülés napját megelőzően legalább 7 nappal, a soron
kívüli ülés napját megelőzően - a 19. § (7) bekezdésében meghatározott eset kivételével az önkormányzat honlapjára fel kell tenni. Az előterjesztések az önkormányzati hivatalban megtekinthetők.
(3) A közgyűlésen részvételi joggal meghívottak és az érdeklődők a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet,
de tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthatnak, véleményt nem mondhatnak.
22. §
(1) A közgyűlés zárt ülést tart:
a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügyek tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,
b) összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
(2) A közgyűlés – a Ptk. 81. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - zárt ülést rendelhet el a megyei önkormányzat vagyonával történő rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
(3)

Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt személyi ügy tárgyalásakor az érintett személynek írásban kell nyilatkozni
arról, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e, nyilatkozatát a közgyűlésen szóban is megteheti.

(4)

Zárt ülésre irányuló javaslatot a közgyűlés tagja, a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnöke és a főjegyző tehet.
Erről nyílt szavazással vita nélkül - az (1)-(3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - dönt a közgyűlés.

(5)

Zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnöke, a főjegyző, valamint meghívása
esetén az érintett, a szakértő és a könyvvizsgáló vehet részt.
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(6)

Aki a zárt ülésen az ülésteremben jogosulatlanul tartózkodik, azt a közgyűlés elnöke távozásra szólítja fel,
szükség esetén kiutasítja.

(7)

A közgyűlés zárt ülésen hozott döntését legkésőbb a következő nyilvános ülésen ki kell hirdetni, kivéve a
döntések személyiségi jogokat érintő részét. A kitüntetési ügyben hozott határozatot általában a kitüntetések
átadására szervezett ünnepi közgyűlésen kell kihirdetni.

(8)

Az (1)-(7) bekezdésben foglaltakat a közgyűlés bizottságainak működése során is értelemszerűen alkalmazni
kell.
Az előterjesztések
23. §

(1) Előterjesztésnek minősül a rendelet-tervezet, a határozati javaslatot tartalmazó előterjesztés, a beszámoló és a
tájékoztató.
(2) Az előterjesztések:
a) tartalmi szempontból
- döntést, állásfoglalást igénylők,
- tájékoztató jellegűek,
b) formai szempontból:
- írásbeliek,
- szóbeliek.
(3) A határozati javaslatot a szóbeli előterjesztéskor is írásban kell benyújtani. Halaszthatatlan esetben a közgyűlés
elnöke köteles az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztására, melyet
ebben az esetben szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni.
(4) Kizárólag írásban nyújthatók be a következő előterjesztések:
- önkormányzati rendelet-tervezet,
- gazdasági társaság, egyesület létrehozása és abba való belépés,
- helyi népszavazás kiírása,
- önkormányzati jelképek meghatározása, kitüntető cím és díj adományozása,
- gazdasági program, munkaterv,
- a közgyűlés által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, kötvény kibocsátás,
- társulások létrehozása, csatlakozás társulásokhoz és társulásból való kilépés,
- valamennyi határozati javaslat (kivéve az üléseken előterjesztett módosítások),
- át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyek (az előbb felsoroltakon túl is),
- lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készített beszámoló.
(5) Amennyiben a napirend elfogadása során a közgyűlés a szóbeli előterjesztést nem engedélyezi, akkor azt a
napirendről le kell venni és a következő ülésre írásban kell benyújtani.
(6) A közgyűlés elé kerülő előterjesztések főbb szabályait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
24. §
(1) A közgyűlésnek előterjesztés nyújthatnak be:
-

a közgyűlés elnöke, illetve megbízása alapján alelnökei,
a témakör szerint illetékes bizottságok,
a főjegyző, illetve megbízása alapján az aljegyző.

(2) Az előterjesztő felel a megfelelő színvonalú tárgyalásra és döntésre alkalmas előterjesztés előkészítéséért.
(3) A főjegyző - amennyiben nem előterjesztő - az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevételeit és
egyéb észrevételeit a napirendi pont tárgyalásakor ismerteti a közgyűléssel.
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Sürgősségi indítvány
25. §
(1) A közgyűlési tag, a nem közgyűlési tag alelnök, a bizottság vagy a főjegyző javasolhatja a közgyűlésnek a
napirendi javaslatra felvett ügyekkel össze nem függő előterjesztés sürgős tárgyalását (sürgősségi indítvány).
(2) Sürgősségi indítványt legkésőbb a közgyűlést megelőző második munkanap 12.00 órájáig a közgyűlés elnökéhez kell benyújtani. Az indítványnak tartalmaznia kell annak tárgyát és indokát, a döntési javaslatot, valamint a
javaslattevő aláírását.
(3) A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről, tárgyalásáról vagy elnapolásáról a közgyűlés elnöke javaslatára a
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
A közgyűlés tanácskozási rendje
26. §
(1) A megyei közgyűlés tanácskozását a közgyűlés elnöke vagy a közgyűlési tag alelnöke vezeti. A levezető elnök
munkáját a főjegyző segíti. A közgyűlés elnöki és közgyűlési tag alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a tisztségviselők akadályoztatása esetén a közgyűlés tanácskozását a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti.
(2) A közgyűlés a megválasztott közgyűlési tagok többségének jelenléte esetén határozatképes. A kizárt közgyűlési
tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
(3) Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni, amennyiben emiatt a tanácskozást nem lehet elkezdeni,
ebben az esetben a közgyűlés elnöke dönt a soros ülés előtti közgyűlés újbóli összehívásáról.
(4) Ha a közgyűlés ülése közben válik határozatképtelenné és rövid felfüggesztés után a határozatképesség biztosított, akkor kell az ülést tovább folytatni, ha a határozatképesség helyreállt. Ellenkező esetben a közgyűlés soron
kívüli vagy a legközelebbi soros ülésén tárgyalja meg a határozatképesség hiánya miatt nem tárgyalt napirendeket.
A napirendek tárgyalása
27. §
(1) A napirendi pontok tárgyalása során a közgyűlés elnöke minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de az egyes
napirendi pontok összevont tárgyalását is javasolhatja.
(2) Tájékoztató előterjesztése után a közgyűlés elnöke nem nyit vitát, kivéve ha ügyrendi felszólalás alapján a
közgyűlés a vita lefolytatására tett javaslatot elfogadja.
(3) A napirendi pont tárgyalásának elhalasztását bármely okból a közgyűlés tagja, a közgyűlés nem közgyűlési tag
alelnöke, vagy a főjegyző indítványozhatja. Erről vita nélkül dönt a közgyűlés.
28. §
A közgyűlési felszólalások lehetnek:
a)
b)
c)
d)
e)

a napirendhez kapcsolódó kérdés és felszólalás,
felszólalás ügyrendi kérdésben,
személyes megjegyzés,
kérdés,
interpelláció.
29. §

(1) A közgyűlés ülésének napirendjét, azok tárgyalási sorrendjét a közgyűlés állapítja meg. A közgyűlés napirendjéről csak egyszer, az ülés elején lehet szavazni. A munkatervben nem szereplő - 24. §-ban meghatározottak által tett - javaslatok napirendre vételéről a közgyűlés vita nélkül határoz.
(2) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét célszerűség szerint kell meghatározni az alábbiakra is figyelemmel:
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rendelet-tervezetek,
egyéb, minősített többséget igénylő előterjesztések,
egyéb, nem minősített többséget igénylő előterjesztések,
beszámoló a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről,
beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről,
jelentés a lejárt határidejű határozatokról,
tájékoztatók,
interpellációk, kérdések,
közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok.
30. §

(1) Az előadó az írásos előterjesztéshez maximum 10 percben szóbeli kiegészítést tehet.
(2) Az előadóhoz és a szakértőhöz a közgyűlés tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők kérdést intézhetnek,
amelyre a vita megkezdése előtt kell választ adni.
(3) A napirendi ponthoz hozzászólásra az ülés megkezdése előtt írásban, valamint a vita során szóban lehet
jelentkezni a közgyűlés elnökénél.
(4) A hozzászólók sorrendjét a közgyűlés elnöke határozza meg. A vitában a közgyűlés tagjainak egy-egy hozzászólása az 5 perc időtartamot nem haladhatja meg. A hozzászólással személyesen érintett képviselő 2 perc időtartamban válaszolhat.
(5) A csak tanácskozási joggal rendelkezők az előterjesztés tárgyalása során legfeljebb egy esetben és maximum 5
perc időtartamban szólalhatnak fel.
(6) Vita során ismételt felszólalásra a közgyűlés elnöke adhat engedélyt. Amennyiben ezt az elnök nem adja meg,
a közgyűlési tag a testülettől kérheti a felszólalás engedélyezését, amiről az vita nélkül dönt.
(7) Az előkészítésben résztvevő bizottság elnöke, a napirendi pont előadója és a főjegyző a döntéshozatal előtt
bármikor felszólalhat, észrevételt tehet.
(8) A napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármely közgyűlési tag és a főjegyző kérhet szót. Ez esetben a
közgyűlés elnöke soron kívül ad szót. Az ügyrendi javaslatról a közgyűlés vita nélkül dönt.
(9) Ha az előterjesztéshez további felszólalásra jelentkező nincs vagy a napirend lezárására irányuló ügyrendi
javaslatot fogadott el a testület, a közgyűlés elnöke a vitát lezárja. A vita lezárása után a napirendhez csak ügyrendi indítványra van lehetőség.
(10)

A közgyűlés elnöke a határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb az írásba foglalt,
illetve a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő döntési javaslatról határoz a közgyűlés.

(11) Személyes megjegyzést ugyanaz a közgyűlési tag a napirend kapcsán csak egy alkalommal tehet.
Az interpelláció
31. §
(1) Az előterjesztések megtárgyalása után kerül sor az interpellációk és a kérdések felvetésére.
(2) A közgyűlés tagjai az ülésen önkormányzati ügyekben a közgyűlés elnökéhez, alelnökeihez, tanácsnokokhoz, a
főjegyzőhöz interpellációt és kérdést terjeszthetnek elő.
32. §
(1) Az interpellációt a közgyűlésen kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt legalább 5 nappal előbb írásban megkapja. Az interpelláció másolatát a közgyűlés elnökének is meg kell küldeni, ha nem ő az interpelláció
címzettje.
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(2) Amennyiben az (1) bekezdésben írt határidőn túl vagy a közgyűlésen jelentenek be interpellációt, az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. A közgyűlésen bejelentett interpelláció és az arra adott válasz ideje az 5 percet nem haladhatja meg.
(3) A közgyűlésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló képviselő „igen” vagy
„nem” felelettel nyilatkozik, ha kéri, 2 percben további nyilatkozatot tehet, majd pedig a közgyűlés vita nélkül
dönt.
(4) Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, akkor az ülést követő 15 napon belül írásban kell választ adni az interpellálónak. Az interpellálónak megküldött válasz másolatát valamennyi közgyűlési tagnak
meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a közgyűlés következő ülésén dönt a (3) bekezdésben foglaltak szerint.
(5) Amennyiben az interpellációra adott választ a közgyűlés nem fogadja el és annak további vizsgálatát szükségesnek tartja, akkor ezzel a feladattal az illetékes bizottságot lehet meg bízni.
(6) Az interpelláció kivizsgálása során az interpelláló közgyűlési tag részvételét lehetővé kell tenni.
33. §
(1) Kérdés előterjesztésére 2 perc, megválaszolására pedig 5 perc áll rendelkezésre.
(2) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a kérdést feltevő először „igen” vagy „nem” felelettel nyilatkozik, ha
kéri, 2 percben további nyilatkozatot tehet.
(3) Ha a kérdező nem fogadta el a választ, a közgyűlés a válasz elfogadásáról vita nélkül dönt.
A tanácskozás rendjének biztosítása
34. §
(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a közgyűlés elnökének a feladata. Ennek érdekében:
a) ellátja a közgyűlés ülésével kapcsolatos ülés- és vitavezetési feladatokat,
b) folyamatosan ellenőrzi a jelenlévő képviselők számát és a határozatképességet,
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, összefoglalja a döntési kérdéskört, tisztázza a
döntési javaslatok egyértelműségét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat - a 30. § (10)
bekezdése szerint -, kihirdeti a döntéseket,
d) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását,
e) rendre utasítja azt, aki a közgyűléshez méltatlan, a testületet zavaró magatartást tanúsít,
f) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától vagy akinek hozzászólása a
tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő,
g) ismétlődő rendzavarás esetén a rendbontót - kivéve a közgyűlés tagját - a terem elhagyására
kötelezheti,
h) amennyiben a közgyűlés ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását
lehetetlenné teszi, az ülést az általa meghatározott időre félbeszakítja,
i) tárgyalási szünetet rendel el,
j) javaslatot tesz a napirendek együtt történő tárgyalására és a vita lezárására.
(2) A közgyűlés elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésével kapcsolatban vitát nyitni nem lehet.
A szavazás módja
35. §
(1) A közgyűlés ülésén a döntési javaslat elfogadásához a jelenlévő közgyűlési tagok több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű szótöbbség).
(2) A közgyűlési tagok igenlő vagy nem szavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól.
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(3) A minősített többségű döntéshez a megválasztott képviselők több mint felének az igen szavazata szükséges.
(4) A minősített többséghez kötött döntési kérdésköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
36. §
(1) Szavazni csak személyesen lehet.
(2) A szavazás nyíltan vagy titkosan történik.
(3) A közgyűlés döntését eltérő törvényi rendelkezés hiányában nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás történhet:
a) szavazatszámláló rendszer használatával vagy kézfeltartással,
b) név szerinti szavazással.
(4) Eltérő tartalmú döntési lehetőségeket tartalmazó határozati javaslat esetében a legkevesebb szavazatot kapó
javaslatot az elnök a következő szavazási fordulóban már nem teszi fel szavazásra. Az eljárást addig kell folytatni, amíg egy határozati javaslat marad.
(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás és kitüntetés, cím adományozása ügyében –
amennyiben több személyre (jelöltre) történik szavazás – a közgyűlés lépcsőzetes szavazással dönt. Ez úgy történik, hogy valamennyi, a határozati javaslatban szereplő személyre szavaznak és az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb igen szavazatot kapott személy(ek) kiesnek. Nincs további forduló, illetőleg szavazás arra a
legtöbb szavazatot kapott jelöltre, aki a szükséges minősített többséget megkapta.
(6) A közgyűlés hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás és kitüntetés, cím adományozása ügyében –
amennyiben egy személy kiválasztására irányul a szavazás – a közgyűlés lépcsőzetes szavazással dönt oly módon, hogy amennyiben valamelyik jelölt a szavazási fordulóban megkapja a szükséges többséget, több szavazási fordulóra már nem kerülhet sor. Minden képviselő fordulónként csak egy jelöltet támogathat.
(7) Amennyiben minősített többséget igénylő döntésre tekintettel a szükséges többség hiányában a szavazás eredménytelen, a közgyűlés - bármely közgyűlési tag indítványára, ügyrendi kérdésként - egyszerű szótöbbséggel,
egy ízben elrendelheti újabb vita nyitását és egy ismételt szavazást.
37. §
(1) A szavazatok megszámlálásáról a közgyűlés elnöke a főjegyző segítségével gondoskodik. Amennyiben a nyílt
szavazás eredménye felől bármely közgyűlési tagban kétség merül fel, akkor kérésére a közgyűlés elnöke - a
döntés kihirdetéséig - köteles a szavazást megismételni.
(2) A szavazás eredményét a közgyűlés elnöke hirdeti ki. A közgyűlési tag kérésére név szerint rögzíteni kell a
jegyzőkönyvben az ellenszavazatát.
38. §
(1) Bármely közgyűlési tagnak a szavazás megkezdése előtt benyújtott indítványára a közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz a név szerinti szavazás elrendeléséről. Név szerinti szavazást kell elrendelni:
a) a közgyűlés feloszlására vonatkozó döntés meghozatalához,
b) a közgyűlési tagok egynegyedének indítványára.
(2) A közgyűlési tagok a főjegyző felszólítására személyesen, felállva közlik szavazatukat, amelyet a szavazatszámláló rendszer kezelője az erre vonatkozó alkalmazásban a közgyűlési tag neve mellett rögzít.
(3) A szavazás eredményét a számítógépes alkalmazás összesíti, amely alapján a közgyűlés elnöke azt kihirdeti. A
program kezelője a névszerinti szavazás eredményét tartalmazó jegyzéket kinyomtatja, amelyet a főjegyző és a
közgyűlés elnöke aláírásával hitelesít, a jegyzék a közgyűlés jegyzőkönyvének a mellékletét képezi.

127

Somogyi Közlöny

2012/2

39. §
(1) A közgyűlés a törvényben meghatározott esetekben (Ötv. 12. § (4) bekezdés) titkos szavazást tarthat. Erre
bármely közgyűlési tag, valamint a főjegyző tehet indítványt, amelyről a közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2) A titkos szavazást a Pénzügyi Bizottság legalább 3 közgyűlési tagja - mint szavazatszámláló bizottság - bonyolítja le. Ha a közgyűlésen háromnál kevesebb bizottsági tag van jelen, a közgyűlés egyedi döntéssel 3 főre a
szavazatszámláló bizottságot kiegészíti.
(3) A Pénzügyi Bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során:
a) ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat,
b) összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az 1997. évi C. tv.-ben (Ve.) foglaltaknak megfelelően az
érvényes és érvénytelen szavazatok számát,
c) a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:
- a bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét,
- a szavazás során felmerült körülményeket,
- a szavazás során tett megállapításait és hozott határozatait,
- a szavazás eredményét,
d) a szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják,
e) a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a közgyűlésnek.
Az önkormányzati döntések és a döntéshozatal
40 §
(1) A közgyűlés döntése:
a) önkormányzati rendelet,
b) határozat,
c) határozathozatal nélküli tudomásulvétel vagy egyetértés lehet.
(2) A közgyűlés rendeleteit és határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni a következők szerint:
a) A Somogy Megyei Közgyűlés …....../20....(..……......) számú önkormányzati rendelete a
................................…............(tárgyában). A zárójelben feltüntetett dátum a kihirdetés időpontja.
b) A Somogy Megyei Közgyűlés .…...../20…...(...……..) számú közgyűlési határozata
a
................................................(tárgyában). A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának időpontja.
c) A közgyűlés jegyzőkönyvében történő rögzítéssel, alakszerű határozat meghozatala nélkül dönt:
ca/ ügyrendi kérdésekben,
cb/ feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztésben,
cc/ tájékoztató anyagokról,
cd/ a határozati javaslat vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett javaslat kiegészítő, módosító indítványok esetén.
(3) A közgyűlési határozat megjelöli a végrehajtás határidejét és felelősét.
(4) Az önkormányzati rendeletekről és határozatokról az önkormányzati hivatal szám- és betűrendes nyilvántartást
vezet.
(5) A közgyűlés döntéseit meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, a közgyűlés rendeleteit és érdemi döntéseit közzé kell tenni a Somogy Megyei Közgyűlés hivatalos lapjában (1. § (4) bekezdés). Megtekintésük biztosított a hivatalnál ügyfélfogadási időben, valamint a megyei önkormányzat elektronikus honlapján (www.somonkorm.hu).
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(6) Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, az ok felmerülésekor a közgyűléstől kell kérni a határidő módosítását.
Kizárás a döntéshozatalból
41. §
A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti és az, aki a
döntéshozatalban első fokon eljárt. A kizárásról az érintett közgyűlési tag kezdeményezésére vagy bármely közgyűlési tag javaslatára a közgyűlés dönt.
Az önkormányzati rendeletalkotás
42. §
(1) Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti:
a) a közgyűlés tagja,
b) a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnöke,
c) a közgyűlés bizottsága,
d) a főjegyző.
(2) A kezdeményezést - a munkatervben meghatározott esetek kivételével - a közgyűlés elnökéhez kell benyújtani,
aki azt a közgyűlés következő soros ülésén köteles előterjeszteni.
43. §
(1) A közgyűlés állást foglal az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességéről, a rendelet tervezetének
előkészítéséről, főbb elveiről. Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét,
valamint a közgyűlési tárgyalás időpontját.
(2) Az előkészítéssel megbízhatja a rendelet tárgya szerint illetékes bizottságot vagy e célból külön ideiglenes
bizottságot hozhat létre.
(3) A szakmai előkészítés a főjegyző feladata.
(4) A költségvetési és zárszámadási rendeletek tervezeteit valóságtartalmuk és törvényességi szempontok alapján a
könyvvizsgáló is köteles megvizsgálni, továbbá tartozik a pénzügyi helyzetet elemezni. A könyvvizsgáló írásba foglalt megállapításait az előterjesztéssel együtt a bizottságok, valamint a közgyűlés elé kell terjeszteni.
(5) Az előkészítést követően a rendelet-tervezetet a közgyűlés elé kell terjeszteni. A főjegyző ennek során tájékoztatást ad az előkészítés során felmerült, de a tervezetben nem hasznosított kisebbségi véleményekről.
(6) A pénzügyi és vagyoni kihatású önkormányzati rendelet-tervezeteknél a Pénzügyi Bizottság véleményét ki kell
kérni. A rendelet-tervezeteket a rendelet témája szerint az illetékes bizottságnak véleményeznie kell.
44. §
(1) Az önkormányzati rendelet jogszabály, amelyre a jogalkotásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni.
(2) A rendelet-tervezet fejezetekre, szakaszokra tagolt, szükség esetén szabályozni kell a végrehajtás biztosítását
szolgáló jogi eszközöket és felhatalmazásokat.
45. §
(1) Az önkormányzati rendelet megalkotását követően annak hiteles szövegét a főjegyző szerkeszti meg. Az
önkormányzati rendeletet a közgyűlés elnöke és a főjegyző írja alá.
(2) A rendeletet a főjegyző az ülést követő 25. napon a 40. § (5) bekezdés szerinti módon kihirdeti.
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(3) A főjegyző köteles gondoskodni az önkormányzati rendeletek végrehajtásának figyelemmel kíséréséről, az
évenkénti felülvizsgálatáról, a szükséges módosító indítványok előterjesztéséről, valamint a rendeleteknek a
módosító rendeletekkel egységes szerkezetben való közzétételéről. Szükség szerint, de legalább ciklusonként a
hatályos önkormányzati rendeletek teljes szövegét meg kell jelentetni.
A jegyzőkönyv
46. §
(1) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyv, szavazás eredményének rögzítésére hang- és videofelvétel készül.
(2) A szavazás eredményének rögzítésére, a hang és videó felvételre vonatkozó szabályokat a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
(3) A közgyűlés nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvet a főjegyző kezeli és évente bekötteti.
A jegyzőkönyv hiteles másolatait a főjegyző megküldi az ülést követő 15 napon belül a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjének.
47. §
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv, hangfelvétel készül és a számítógépes szavazás eredménye rögzítésre kerül. A
jegyzőkönyv hiteles másolatát a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjének kell megküldeni.
48. §
(1) A közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és mellékleteit, a jelenléti ívet, valamint
a határozatok mellékleteit, a közgyűlési tagok kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást is mellékelni
kell, a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és jelentést, a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsort, a főjegyző törvényességi észrevételét.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

az ülés helyét, időpontját,
a megjelent közgyűlési tagok jelenléti ív szerinti létszámát, az előzetesen távolmaradását bejelentett
és az ezt be nem jelentett közgyűlési tagok névsorát,
az ülésen tanácskozási joggal résztvevők névsorát,
az ülés határozatképességének megállapítását,
az elfogadott napirendeket,
napirendi pontonként az előterjesztés címét és előadóját, a napirend tárgyalásához meghívottak
nevét és a képviselt szervet,
a szóbeli előterjesztés, kiegészítés rövid tartalmát,
a kérdést feltevő nevét és a kérdés lényegét,
a hozzászólások lényegét, illetve szó szerinti szövegét, ha azt a közgyűlés tagja kifejezetten kéri,
a szavazás számszerű eredményét,
a döntések szó szerinti szövegét,
a bejelentéseket, interpellációkat, azokra adott válaszokat,
a közgyűlés elnöke esetleges intézkedéseit,
a főjegyző törvényességi észrevételeit,
a közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket.
Közmeghallgatás
49. §

(1) A közgyűlés döntésétől függően évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart.
(2) Közmeghallgatást kell tartani akkor, ha
a) a közgyűlési tagok egynegyede indítványozza,
b) az ügy tárgyának egyidejű megjelölésével a megye választópolgárainak legalább egy százaléka kéri.
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(3) A közmeghallgatás helyét és idejét a meghallgatást megelőzően legalább 8 nappal a megyei sajtón és a megyei
önkormányzat elektronikus honlapján keresztül a megyei választópolgárok tudomására kell hozni.
(4) A közmeghallgatásra meghívottak körére a 20. §-ban foglaltak az irányadók.
(5) A közmeghallgatáson lehetővé kell tenni, hogy a résztvevők közvetlenül előterjeszthessék közérdekű kérdéseiket, kezdeményezéseiket, javaslataikat.
(6) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. A megválaszolatlanul maradt
kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság vagy főjegyző a közgyűlés által meghatározott határidőig kivizsgálja, annak eredményéről a közgyűlés következő ülésén tájékoztatást kell adni.
(7) A vizsgálat eredményéről, a közgyűlés döntéséről a javaslattevőt, közérdeklődésre számot tartó kérdésben a
lakosságot értesíteni kell.
(8) A közmeghallgatás során minden választópolgár maximum 6 percben szólalhat fel.
(9) A közmeghallgatásról az 48. § szerinti jegyzőkönyv készül.
IV.
A MEGYEI KÖZGYŰLÉSI TAG
A közgyűlési tagok jogállása
50. §
(1) A közgyűlési tag Somogy megye egészéért, valamint a megye lakosságáért vállalt felelősséggel tevékenykedik.
(2) A megyei közgyűlési tagok jogai és kötelességei azonosak, a közgyűlés tagjait az Ötv-ben és az SZMSZ-ben
rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
(3) A közgyűlési tagot a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell
menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét - kérelmére - a közgyűlés megtéríti.
(4)

A közgyűlési tagot - külön rendeletben meghatározott - tiszteletdíj és egyéb juttatások illetik meg. (A
közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok szóló önkormányzati rendeletet a 4. sz. függelék
tartalmazza.)
A megyei közgyűlési tagok jogai és kötelességei
51. §

(1) A közgyűlési tag jogosult:
a) a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában, a végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében
részt venni,
b) kezdeményezni, hogy a közgyűlés vizsgálja felül a bizottságnak, a közgyűlés elnökének - a közgyűlés által
átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését,
c) a közgyűlés elnöke megbízása alapján képviselni a közgyűlést,
d) közgyűlési munkájához a hivataltól igényelni a szükséges támogatást, valamint ügyviteli közreműködést a
megyei főjegyzőn keresztül,
e) közérdekű ügyben kezdeményezni az önkormányzati hivatal intézkedését, amelyre 15 napon belül a hivatal
köteles érdemi választ adni,
f) a közgyűlésen az elnöktől, az alelnököktől, a főjegyzőtől, a bizottságok elnökeitől, tanácsnokoktól önkormányzati ügyben felvilágosítást kérni,
g) tanácskozási joggal részt venni bármelyik bizottsági ülésen,
h) javaslatot tenni a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügyek megtárgyalására, amelyet a
bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és erre a közgyűlési tagot meg kell hívni,
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i) kérni benyújtott hozzászólásának a jegyzőkönyvhöz való csatolását, illetve a közgyűlésen elhangzott hozzászólása szó szerinti szövegének a jegyzőkönyvben való rögzítését,
j) betekinteni a közgyűlés és a bizottságok zárt üléseiről készült jegyzőkönyvekbe.
(2) A közgyűlési tag köteles:
a) tevékenyen részt venni a közgyűlés munkájában, bizottsági tagként az adott bizottság tevékenységében,
b) a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni, amelyhez csatolnia kell a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát, ennek elmulasztása esetén a nyilatkozat benyújtásáig képviselői jogait nem gyakorolhatja,
c) a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot haladéktalanul bejelenteni a közgyűlés elnökének, továbbá a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzet keletkezését vagy annak a közgyűlési tag tudomására jutását követő 30 napon belül a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban benyújtani, és annak másolatát átadni a
közgyűlés elnökének,
d) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a közgyűlésen vagy a bizottsági ülésen nem tud részt venni.
Ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a közgyűlés ülésein, képviselői megbízatása megszűnik,
e) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti (magán-) titkot megőrizni, titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll,
f) a vele szemben felmerült személyes érintettséget a vita előtt, illetve annak felmerülésekor bejelenteni,
g) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban.
52.§
A közgyűlés főállású, nem közgyűlési tag alelnökének jogállására vonatkozóan az 50. § (3) bek. kivételével alkalmazni kell az 50.§ -51 §. rendelkezéseit.
A közgyűlés tanácsnokai
53.§
(1) A közgyűlés tagjai sorából a kormányzati feladatok koordinálására, valamint egyes önkormányzati feladatok
koordinálására és felügyeletére tanácsnokot (tanácsnokokat) választhat.
(2) A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben előterjesztést csak ellenjegyzésével lehet közgyűlés elé terjeszteni.
V.
A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI
A bizottság jogállása
54. §
(1) A közgyűlés döntéseinek előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése érdekében, meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(2) A bizottságoknak közgyűlési és nem közgyűlési tagjai lehetnek.
(3) A bizottságok elnökei és alelnökei csak közgyűlési tagok lehetnek. A bizottságok tagjainak személyére javaslatot bármely közgyűlési tag tehet.
(4) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnök feladatkörét az alelnök látja el.
(5) A bizottságok nem közgyűlési tagjaira javaslatot tehet:
a) a közgyűlési tag,
b) a nem közgyűlési tag alelnök,
c) a megyei főjegyző,
d) az érintett bizottság.
(6) A bizottságok nem közgyűlési tagjai megválasztásukat követően a közgyűlésen esküt/fogadalmat tesznek.
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(7) A közgyűlés elnöke, alelnökei és az önkormányzati hivatal dolgozója: köztisztviselője és közszolgálati munkavállalója nem lehet a bizottság elnöke, alelnöke és tagja.
(8) A bizottság közgyűlési és nem közgyűlési tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági munkában azonosak.
(9) A bizottság munkáját titkár(ok) segíti(k). A titkárt a közgyűlés elnökével egyeztetve a főjegyző jelöli ki a hivatal köztisztviselői közül, akit szavazati jog nem illet meg. A titkár a bizottság munkájának segítése során figyelemmel kíséri a bizottság működésének törvényességét, e tekintetben képviseli a megyei főjegyzőt.
(10)

A bizottságok eredményes működésük érdekében tanácskozási jogú állandó meghívottként szakértőket vonhatnak be munkájukba.

(11)

A bizottsági feladatok hatékonyabb ellátására a bizottság tagjaiból a bizottság alelnökének vezetésével működő albizottságot alakíthat, azonban az albizottság összetételénél is figyelemmel kell lenni arra, hogy a tagok többségét a közgyűlési képviselők alkossák. A bizottság átruházott hatáskörében gyakorolt közgyűlési
hatáskörökben a döntést a bizottság teljes ülése hozza meg.

(12)

A bizottságok működésének költségeiről a megyei önkormányzat éves költségvetésében kell gondoskodni.
55. §

A bizottsági tagság megszűnik a bizottság megszűnésével, a bizottsági tag halálával, választójogának elvesztésével,
lemondással, az összeférhetetlenség kimondásával, illetve ha egy éven át nem vesz részt a bizottság ülésén.
A közgyűlés állandó bizottságai
56. §
(1) A közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre az alábbiak szerint:
a) Pénzügyi Bizottság, 9 tagú (6 fő közgyűlési tag, 3 fő nem közgyűlési tag),
b) Területfejlesztési Bizottság, 9 tagú (6 fő közgyűlési tag, 3 fő nem közgyűlési tag).
(2) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bek. e) pontja
értelmében valamennyi nem közgyűlési bizottsági tag köteles e törvényben meghatározottak szerint
vagyonnyilatkozatot tenni. A nem közgyűlési bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére
értelemszerűen alkalmazni kell e törvény 1.§ (2) bekezdésében foglaltakat.
(3) A bizottságok elnöke megyei tanácsnok.
(4) Az állandó bizottságok feladata:
a) dönt átruházott feladat- és hatáskörben az SZMSZ 4. számú mellékletében meghatározottak szerinti
ügyekben,
b) a közgyűlés döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó
ügyekben, beleértve a közgyűlési előterjesztések véleményezését is,
c) előkészíti a munkatervben meghatározott előterjesztéseket,
d) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyek és határozatok előkészítésében,
e) feladatkörében ellenőrzi a hivatalnak a közgyűlés döntései előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló
munkáját, ellenőrzi a döntések végrehajtását,
f) a bizottságok részletes feladat- és hatáskörét - az átruházott feladat- és hatásköröket is - a 4 sz. melléklet
tartalmazza.
Az ideiglenes bizottság
57. §
(1) A közgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot is létrehozhat. A bizottság részletes feladatait a közgyűlés határozza meg.
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(2) Az ideiglenes bizottság megbízása feladatának elvégzéséig, illetve a létrehozáskor meghatározott idő elteltéig
tart.
(3) Összetételére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Létszámát
létrehozatalakor a közgyűlés határozza meg.
A bizottságok működésére vonatkozó alapvető szabályok
58. §
(1) A bizottságok éves munkaterv szerint működnek. A bizottsági munkaterveket a közgyűlés munkatervével egységes szerkezetbe foglalva valamennyi közgyűlési tag megkapja.
(2) A bizottságok a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben saját elhatározásuktól függően alakítják tevékenységüket, amelynek során figyelemmel kell lenniük:
a)
b)
c)
d)
e)

az SZMSZ és mellékleteiben foglaltakra,
a közgyűlés gazdasági programjában, munkatervében megfogalmazottakra,
a kötelezően előírt feladatok teljesítésére,
az átruházott hatáskörök gyakorlására,
a közgyűlés külön javaslataira, döntéseire és ajánlásaira.
59. §

(1) A bizottságok más bizottságokkal együttműködhetnek, együttes ülést tarthatnak.
(2) Az együttes bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a bizottságok külön-külön is határozatképesek. Döntéseiket külön-külön a 62. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint hozzák.
(3) A közgyűlés elnöke is kezdeményezheti együttes bizottsági ülések tartását, az időpontra és a napirendre vonatkozó indítvánnyal együtt.
(4) A bizottságok együttesen - közös állásfoglalásokkal - készítenek előterjesztéseket, ha erre a közgyűlés kötelezte őket.
(5) A bizottság ülését a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság alelnöke hívja össze, illetve vezeti,
mindkettőjük akadályoztatása esetén a bizottság által az ülés levezetésére választott közgyűlési bizottsági tag
vezeti a bizottsági ülést.
(6) A bizottság elnöke köteles összehívni a bizottság ülését:
a) a közgyűlés határozatára,
b) a közgyűlés elnökének indítványára,
c) a bizottsági tagok legalább egynegyedének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.
(7) A bizottság elnöke fenti esetekben az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra összehívja
a bizottságot. Amennyiben a (6) bekezdés a)-b) pontjában szereplők a bizottsági ülés időpontjára is indítványt
tesznek, akkor az általuk kezdeményezett időpontra kell a bizottság ülését összehívni.
60. §
(1) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a
közgyűlés tanácskozási rendjére vonatkozó szabályok (26. § (3)-(4) bekezdés) alkalmazandók.
(2) A bizottság üléseire meg kell hívni a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, az ülés időpontjáról és napirendjéről a
közgyűlési tagokat tájékoztatni kell.
(3) A bizottsági ülés általában nyilvános.
(4) A bizottság zárt ülésére a 22.§ rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.
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(5) A bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza.
(6) A bizottság bármely bizottsági tag javaslatára - az Ötv. 12. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - titkos
szavazást tarthat.
61. §
(1) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.
(2) A kizárásról a bizottság elnöke esetében a közgyűlés elnöke, a bizottság alelnöke és bizottsági tagok esetében a
bizottság dönt.
62. §
(1) A bizottságnak a közgyűlés által átruházott hatáskörben hozott döntéséhez, működési szabályzatának elfogadásához és a költségvetési rendeletben a bizottság részére biztosított pénzeszköz felhasználásához a megválasztott bizottsági tagok több mint felének a szavazata szükséges. A bizottság egyéb javaslatait, állásfoglalásait
egyszerű szótöbbséggel hozza.
(2) A közgyűlés elnöke felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a közgyűlés rendeletével, határozatával, vagy sérti a megyei önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a közgyűlés a következő ülésen határoz.
63. §
(1) A bizottság üléséről az ülést követő 3 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmára és mellékleteire vonatkozóan a 48. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(2) A bizottság tevékenységéről ciklusonként beszámol a közgyűlésnek.
64. §
(1) A bizottságok működésük részletes szabályait - az SZMSZ-ben meghatározott keretek között - maguk határozhatják meg.
(2) A bizottság működésére vonatkozó szabályokat értelemszerűen az ideiglenes bizottságokra is alkalmazni kell e
rendelet 18.§ (5) bekezdésében, valamint 22.§ (8) bekezdésében és (10) bekezdésében foglalt eltérésekkel.
VI.
A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE, ALELNÖKEI
A közgyűlés elnöke
65. §
(1) A közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A közgyűlés állapítja meg illetményét
és gyakorolja a munkáltatói jogokat az Ötv. 103. § (1) bek. b) pont szerinti egyéb munkáltatói jogok kivételével, amelyeket a Pénzügyi Bizottság lát el.
(2) A közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlés megalakulásáig tart, foglalkoztatási jogviszonya ettől az
időponttól szűnik meg.
(3) A közgyűlés elnöke a megyei közgyűlés tisztségviselője, aki felelős az önkormányzat működéséért.
(4) A közgyűlés elnökének megbízatása a Pttv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben szűnik meg.
(5) A közgyűlés elnökének pecsétje:
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körbélyegző kör alakú felirattal "Somogy Megyei Közgyűlés elnöke", közepén a Magyarország
címerével,

b) körbélyegző kör alakú felirattal "Somogy Megyei Közgyűlés elnöke", közepén a megye címerével.
66. §
(1) A közgyűlés elnökének általános feladatai a következők:
a) a közgyűlés működésével összefüggő feladatok:
-

javaslatot tesz az alelnökök személyére,
segíti a képviselők munkáját,
összehívja és vezeti a közgyűlést,
ellátja az önkormányzat képviseletét,
meghatározza az alelnökök feladatait, és számon kéri azok végrehajtását,
szervezi a testületi működést befolyásoló és más szervezetekkel az együttműködést (megyei
érdekegyeztetés),
kapcsolatot tart az országgyűlési képviselőkkel.

b) a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatok:
- indítványozhatja a bizottság összehívását,
- felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a közgyűlés határozatával vagy
sérti az önkormányzat érdekeit,
- dönt a bizottság elnökével kapcsolatos kizárásról.
c) a közgyűlés együttműködési kapcsolataival összefüggő feladatok,
d) az önkormányzati hivatallal összefüggő főbb jogosítványai:
- a közgyűlés döntése szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt,
- a hivatal köztisztviselői tekintetében a főjegyző munkáltatói jogkörébe tartozó kinevezéshez, vezetői
megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazásához az általa
meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol (Ötv. 36.§ (2) bek.b) pontja),
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a főjegyzővel és az alelnökökkel kapcsolatban.
e) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokat.
(3) A közgyűlés elnökének munkáját az elnök által a szakmai és a közélet kiemelkedő személyiségei köréből
felkért tanácsadó testület segítheti.
(4)
A közgyűlés alelnökei
67. §
(1) A közgyűlés titkos szavazással – a közgyűlés elnökének javaslatára – foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnököket választ. A foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökök illetményét a közgyűlés állapítja meg. Az Ötv.
35. § (2) bek. e) pont alapján az alelnökök tekintetében az illetmény, összeférhetetlenség megállapításán, fegyelmi eljárás megindításán, fegyelmi büntetés kiszabásán kívül minden más munkáltatói jog (Ötv. 103. § (1)
bek. b) pont szerinti egyéb munkáltatói jogok) gyakorlása a közgyűlés elnökének a saját hatásköre.
(2) A közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökeinek feladat- és munkamegosztását a 6. sz. függelék
tartalmazza.
(3) Az alelnökök pecsétje körbélyegző kör alakú „Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke” felirattal, közepén Magyarország címerével.”
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VII.
A MEGYEI FŐJEGYZŐ, AZ ALJEGYZŐ
A főjegyző
68. §
(1) A közgyűlés határozatlan időre - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelő megyei főjegyzőt nevez ki.
(2) A megyei önkormányzati hivatalt a megyei főjegyző vezeti és képviseli, önkormányzati és államigazgatási
feladatait az önkormányzati hivatal közreműködésével látja el.
69. §
(1) A megyei főjegyző főbb feladatai:
a) az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, ebben a körben:
-

vizsgálja a közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztések törvényességét,
megszervezi a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos
feladatokat,
tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés és a bizottságok ülésein,
törvényességi észrevételt tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,
biztosítja a közgyűlés és szervei tevékenységének törvényességét,
intézkedést kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,
gondoskodik a közgyűlés, valamint a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről,
tájékoztatja a közgyűlést és szerveit az önkormányzatokat érintő új jogszabályokról,
gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről, a munkájukhoz szükséges
feltételek megteremtéséről,
a közgyűlés és a bizottságok jegyzőkönyveit megküldi a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv
vezetőjének.

b) vezeti a megyei önkormányzati hivatalt, e körben:
- javaslatot tesz a közgyűlés elnökének a hivatal feladatainak meghatározására, a közgyűlés munkájának
szervezésére, döntéseinek előkészítésére és végrehajtására,
- gondoskodik a hivatal működésének pénzügyi feltételeiről, irányítja a hivatal - mint költségvetési szerv
– operatív gazdálkodását,
- elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntés-előkészítő, végrehajtást szervező tevékenységét,
- gyakorolja a hivatal köztisztviselőivel és közszolgálati munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói
jogokat,
- javaslatot tesz a hivatal belső tagozódására, működési és ügyfélfogadási rendjére,
- előkészíti a hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a dolgozók munkakörülményeit és biztonságát
szolgáló szabályzatokat, gondoskodik ezek végrehajtásáról és ellenőrzéséről,
biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét,
- szakmai felügyeletet gyakorol a társulások működése felett,
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
c) egyéb feladatai:
-

döntésre előkészíti a közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket,
dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

d) a közgyűlés elnökének megbízása alapján egyéb feladatokat is ellát.
(3) A főjegyző pecsétje körbélyegző kör alakú felirattal "Somogy Megye Főjegyzője" közepén Magyarország
címerével.
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Az aljegyző
70. §
(1) A közgyűlés az Ötv.-ben meghatározott feltételek szerint a főjegyző javaslatára határozatlan időre megyei
aljegyzőt nevez ki a főjegyző helyettesítésére.
(2) A megyei aljegyző belső szervezeti egységet is vezethet.
(3) A főjegyző határozza meg, hogy milyen feladatok ellátásával bízza meg az aljegyzőt.

VIII.
AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
71. §
(1) A közgyűlés "Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal" elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre. Az önkormányzati hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
(2) Az önkormányzati hivatal önálló költségvetési szerv. A működéséhez szükséges előirányzatokat, működési,
fenntartási költségeket az éves költségvetési rendelet határozza meg.
(3) Az önkormányzati hivatal jogi személy.
(4) Az önkormányzati hivatal belső szervezetét a közgyűlés - a hatályos törvényi előírások figyelembevételével határozza meg.
(5) A hivatal belső szervezeti egységei:
Területfejlesztési Iroda
Önkormányzati és Jogi Iroda
Pénzügyi Iroda
(6) A tisztségviselők munkáját közvetlen segítők nem tartoznak a belső szervezeti egységekbe.
(7) Időszakos vagy célfeladatok megoldására külön szervezeti egység hozható létre. Létrehozásának és megszüntetésének részletes szabályait az ügyrendben kell szabályozni.
(8) A hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői - a 70. § (2) bekezdés alkalmazását kivéve – irodavezetők. Az
irodavezetőket a közgyűlés elnökének egyetértésével a főjegyző bízza meg, aki a megbízást követően tájékoztatja a közgyűlést.
(9) A megyei önkormányzati hivatal kedd és csütörtöki napokon 9.00-12.00 óráig általános ügyfélfogadást tart.
(10) A hivatal működésének részletes szabályait az ügyrend határozza meg. A hivatal ügyrendjét, a szervezeti
egységek feladatainak részletes felsorolását az SZMSZ 7. sz. függeléke tartalmazza.
(11) Az önkormányzati hivatal pecsétje körbélyegző kör alakú felirattal "Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal",
közepén Magyarország címerével.
IX.
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATAI
Együttműködési kapcsolat
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72. §
(1) A közgyűlés önkormányzati feladatainak gazdaságos, célszerű és hatékony ellátása és a megye gazdaságának
menedzselése, a „szolgáltató és szolgáló” megyei szerep biztosítása érdekében, valamint a lakossági vélemények megismerése és az állampolgári ellenőrzés céljából együttműködik:
- a települési képviselőtestületekkel,
- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésével,
- a gazdálkodó szervezetekkel,
- az egyesületekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, köztestületi és szakmai kamarákkal,
- a pártokkal,
- a kistérségi társulásokkal.
(2) A megye és Kaposvár Megyei Jogú Város lakosságának közszolgáltatásokkal való minél színvonalasabb
ellátása érdekében a közgyűlés együttműködik Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésével.
(3) Az önkormányzati jogok, érdekek érvényesítése céljából önkormányzati szövetségek munkájában vesz részt.
(4) A megyei közgyűlés együttműködik a megyében működő állami szervekkel, valamint a megye országgyűlési
képviselőivel. A megyei közgyűlés együttműködést alakít ki az egyházakkal, valamint a kisebbségi szervezetekkel.
73. §
(1) A Somogy Megyei Közgyűlés hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn külföldi önkormányzatokkal. A nemzetközi kapcsolat felvétele, az együttműködési megállapodás megkötése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
(2) A megyei közgyűlés nemzetközi szervezeti tagságáról egyedi határozatával dönt.
(3) A megyei közgyűlés nemzetközi kapcsolatait az SZMSZ 8. sz. függeléke mutatja be.
A megyei közgyűlés társulásos kapcsolatai
74. §
(1) Az önkormányzat egyes feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. Társulást hozhat létre a települések képviselőtestületeivel, megyei, megyei jogú városi közgyűlésekkel.
(2) A közgyűlés a rendelkezésre álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek célja és rendeltetése szerint közügyek megoldására irányulnak.
(3) A működési költségeket a társulásban résztvevők a megállapodásban foglaltak arányában finanszírozzák.
X.
A MEGYEI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS
75. §
(1) Megyei népszavazást kezdeményezhet:
-

a megyei közgyűlési tagok legalább egynegyede,
a közgyűlés bizottsága,
a megye választópolgárainak - Kaposvár város kivételével - legalább 15 százaléka.

(2) A népszavazást a közgyűlés elnökénél kell kezdeményezni.
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(3) A megyei népszavazást köteles kitűzni a közgyűlés, ha az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott számú
választópolgár azt kezdeményezte. A népszavazásra irányuló kezdeményezésről a közgyűlés legközelebbi ülésén, de legkésőbb a kezdeményezést követő 1 hónapon belül dönt. A népszavazást az elrendeléstől számított 2
hónapon belül meg kell tartani.
(4) A közgyűlés külön rendeletben határozhatja meg azokat a döntési hatáskörébe tartozó ügyeket, amelyekben a
törvényi rendelkezésen túl népszavazást kötelező elrendelni, illetve azoknak az ügyeknek a körét, amelyben
népszavazást elrendelhet.
76. §
(1) A népi kezdeményezés joga a megye választópolgárait - Kaposvár város kivételével - azokban az ügyekben
illeti meg, amelyek eldöntése a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik.
(2) A népi kezdeményezéshez a megyei választópolgárok legalább 5 %-ának aláírása szükséges. Ha a választópolgárok 10 %-a él a népi kezdeményezés jogával, a közgyűlés köteles az ügyet napirendre tűzni.
(3) A népi kezdeményezést a közgyűlés elnökéhez kell benyújtani.

XI.
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI
Az önkormányzat vagyona
77. §
Az önkormányzat tulajdonára és vagyonára vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet
határozza meg.
Az önkormányzat költségvetése
78. §
(1) A közgyűlés költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az
éves állami költségvetési törvény határozza meg.
(2) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik. Az első szakasz a koncepció elfogadása, a második szakasz a költségvetési rendelet megalkotása.
a) Az első forduló főbb elemei:
-

a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának figyelembevétele,
az önkormányzat számára kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatok körültekintő és alapos
elemzése, helyzetfelmérés, ezen belül a bevételi források felmérése,
azok bővítésének lehetőségei,
a kiadási szükségletek, azok gazdaságos, célszerű megoldásainak meghatározása,
az igények és célkitűzések egyeztetése,
a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása,
a várható döntések hatásainak előzetes felmérése (jelezve a több évre szóló döntések hatásait).

b) A második forduló főbb elemei:
-

a közmeghallgatást követően a közgyűlés megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezetet, amely több
változatban is készülhet,
a költségvetési javaslat tartalmazza:
 az önkormányzat bevételeit forrásonként,
 a működési, fenntartási előirányzatokat,
 a felújítási előirányzatokat célonként,
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a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az általános és a
céltartalékot,
a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban,
előirányzat felhasználási ütemtervet,
közvetett támogatások kimutatását.

(3) A költségvetési rendelet tervezetét a főjegyző készíti elő, s a közgyűlés elnöke - a könyvvizsgáló írásos véleményének csatolásával - terjeszti a közgyűlés elé. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalja.
(4) A közgyűlés a gazdálkodásról éves beszámolót készít, és elfogadásáról rendeletet alkot.
Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai
79. §
Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az önkormányzati hivatal látja el.
Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése
80. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzés keretében vizsgálja.
(2) Az állami támogatások felhasználását a Magyar Államkincstár ellenőrzi.
(3) A közgyűlés és szervei pénzügyi ellenőrzését a közgyűlés az önkormányzati hivatal keretében közvetlenül a
megyei főjegyző irányítása alatt lévő belső ellenőr útján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet alapján látja el.
(4) A Pénzügyi Bizottság:
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves és éves beszámoló tervezeteit,
valamint a háromnegyed éves tájékoztatót,
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
c) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését,
d) véleményezi azokat az előterjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatása van.
(5) A Pénzügyi Bizottság vizsgálati megállapításairól tájékoztatja a közgyűlést. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.
(6) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható.
(7) Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez az önkormányzat vagyonának várható jelentős csökkenéséről és más
olyan tényről, amely önkormányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását vonhatja
maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni a közgyűlés elnökétől.
XII.
FELTERJESZTÉSI JOG
81. §
(1) Az önkormányzat szervezetének és az általa irányított szervek működésével, valamint az általuk alkalmazott
jogi, irányítási ellenőrzéssel és döntéseikkel kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kifogással élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását.
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(2) A közgyűlés az önkormányzati jogokat, illetőleg a megyei önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely
kérdésben közvetlenül vagy érdekképviselete útján az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat és
a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésekben állásfoglalást kérhet,
b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti.
(3) A közgyűlés felterjesztési jogának gyakorlása során kikéri a tárgy szerinti önkormányzati bizottság véleményét.
(4) A közgyűlés a települési önkormányzatokkal együttesen is élhet felterjesztési jogával.

XIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
82. §
Értelmező rendelkezések:
(1) Interpelláció: a közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó ügyben valamely probléma felvetése és kifejtése a
közgyűlés ülésén és ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása a közgyűlés bizottságaihoz, elnökéhez, alelnökéhez, tanácsnokokhoz vagy a főjegyzőhöz.
(2) Ügyrendi javaslat: a közgyűlés vagy bizottsági ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi
pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.
(3) Kérdés: a képviselő a közgyűlés ülésén a közgyűlés elnökéhez, az alelnökökhöz, a bizottság elnökéhez és a
főjegyzőhöz a közgyűlés vagy szervei feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben kérdést intézhet.
(4) Személyes megjegyzés: a megyei képviselő, illetve a közgyűlésen tanácskozási joggal résztvevő személyek
közül az tehet személyes megjegyzést, aki a vita során az őt méltatlanul ért kritikát kívánja kivédeni, illetve aki
az álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértéseket szeretné eloszlatni.
(5) Tisztségviselők: a közgyűlés elnöke és alelnökei
83. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 71.§ rendelkezéseit 2012. január 01-jétől kell alkalmazni.
(2) A külön törvényekben és e rendeletben nem szabályozott - hatáskörébe tartozó - kérdésekben a közgyűlés dönt.
(3) A rendelet mellékleteinek és függelékeinek folyamatos - jogszabályoknak megfelelő - vezetéséről és kiegészítéséről a főjegyző gondoskodik. A rendelet hiteles példánya a mellékletekkel és függelékekkel együtt a hivatalban ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.
(4)

A rendelet melléletei az alábbiak:
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:
5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:

A közgyűlés elé kerülő előterjesztések főbb szabályai
Minősített többséghez kötött döntési kérdéskörök
A közgyűlésen a hang- és videofelvétel szabályai
A bizottságok feladat- és hatásköre
A közgyűlés szervezeti felépítése és kapcsolatai
Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítése

(5) A rendelet függelékei az alábbiak:
1. sz. függelék: A közgyűlés kötelezően ellátandó feladatai
2. sz. függelék: A közgyűlés önként vállalt feladatai
3. sz. függelék: A közgyűlési tagok neve és címe
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4. sz. függelék:
5. sz. függelék:

A megyei önkormányzati részvételű gazdasági társaságok
A közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról, juttatásáról,
költségtérítéséről szóló 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet
6. sz. függelék: Megyei önkormányzati részvételű egyesületek, szövetségek
7. sz. függelék: A közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökeinek munkamegosztása
8. sz. függelék: A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendje
9. sz. függelék: A megyei közgyűlés nemzetközi kapcsolatai
10. sz. függelék: Társulási megállapodások
11. sz. függelék: A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet

(6) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 20/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet és az azt
módosító 24/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet, valamint a 23/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke

143

Somogyi Közlöny

2012/2

SZMSZ 1. sz. melléklete
A KÖZGYŰLÉS ELÉ KERÜLŐ ELŐTERJESZTÉSEK FŐBB SZABÁLYAI
I.
AZ ELŐTERJESZTÉSEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
1) Az előterjesztés címét és előadóját a munkaterv határozza meg.
2) A megyei közgyűlés ülésére kerülő előterjesztés két részből áll:
a) az első rész tartalmazza:
- az előterjesztés címét, tárgyát,
- az előzményeket,
- a tárgykört érintő jogszabályokat,
- a döntési alternatívákat, azok indokait és várható - gazdasági, társadalmi, politikai - hatásait,
- az előkészítésben résztvevőket, az eltérő véleményeket,
b) a második rész tartalmazza:
- a határozati javaslatot,
- a végrehajtásért felelősök megnevezését,
- a határidőt és a részhatáridőket,
- a korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére vagy érvényben tartására
vonatkozó rendelkezést.
3) Ez alól kivételt képez a tájékoztató tartalmú előterjesztés, amelynél nem feltétlenül szükséges határozati javaslatot kidolgozni.
4) Szóbeli előterjesztéseknél is a 2/ pontban foglalt követelményeket figyelembe kell venni.
II.
AZ ELŐTERJESZTÉSEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

Az előterjesztés tartalmazza a fejrészt, az ügyiratszámot, az előterjesztés munkatervvel azonos címét, az
előterjesztő aláírását, az előterjesztés készítőjének nevét, a főjegyző ellenjegyzését, valamint a főjegyző
törvényességi észrevételét.
Az előterjesztés terjedelme a határozati javaslattal együtt, mellékletek nélkül 10 oldal lehet. Az
előterjesztéshez mellékletek csatolhatók. A terjedelmi korlátok túllépéséhez a főjegyző engedélye
szükséges.
Az előterjesztéseket A/4. nagyságban kell készíteni a főjegyzői utasításban foglaltak szerinti formában,
ügyelve az áttekinthetőségre.
Kerülni kell az idegen szavak, szakkifejezések, a megértést akadályozó hivatali szakmai nyelv használatát,
de a jogszabályok által meghatározott jogi szavak használatára törekedni kell.
A határozati javaslat határidejét év, hó, napban kell meghatározni, az így meghatározott időpont
végrehajtásról történő beszámolásnak is az időpontját jelenti.
A hosszabb távra feladatot meghatározó határozati javaslatnál kivételesen alkalmazható a folyamatos
határidő megjelölése, de ekkor is meg kell határozni a végrehajtásról szóló időközi, illetve végső
jelentéstétel határidejét.
A döntés végrehajtásáért lehetőleg egy felelőst kell megjelölni, több felelős esetén meg kell határozni a
koordinációért felelős személyt is.
III.
AZ ELŐTERJESZTÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

1.

A munkatervben és a munkaterven kívül javasolt előterjesztések előkészítésének részletes szabályait és a
határidőket is a közgyűlések előkészítésére készített főjegyzői rendelkezés tartalmazza.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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A vezetői koordináció elé kerülő előterjesztések előkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, a
munkatervben, valamint a főjegyzői rendelkezésben meghatározott egyeztetésekért az előterjesztés készítője a
felelős.
A munkatervben nem szereplő előterjesztések közgyűlés elé terjesztéséhez a közgyűlés elnökének engedélye
szükséges.
Az előterjesztéseket - az előzetes egyeztetések után - a főjegyzői rendelkezésben megjelölt határidőben kell
vezetői koordinációra és törvényességi felülvizsgálatra benyújtani.
Az előterjesztés készítője a vezetői koordináció, valamint a főjegyzői törvényességi észrevételek alapján az
előterjesztést azonnal köteles átdolgozni. Amennyiben a törvényességi észrevétel alapján az átdolgozás nem
történik meg, úgy a főjegyző a törvényességi észrevételét az előterjesztéshez csatolja.
Az előterjesztéseket (közgyűlési, bizottsági) a főjegyzői rendelkezésben meghatározottak szerint kell az
Önkormányzati és Jogi Irodára kettő eredeti példányban eljuttatni a szükséges aláírásokkal együtt. Az
Önkormányzati és Jogi Iroda gondoskodik az előterjesztéseknek a közgyűlési tagok, a bizottságok és a
közgyűlésre meghívottak részére való eljuttatásáról.
A közgyűlésre az egyes napirendekre külön meghívandó személyekre az előterjesztés elkészültével egyidejűleg
az előterjesztés készítőjének kell javaslatot tenni a név, beosztás és cím megjelölésével. A meghívottak köréről
a tisztségviselők döntenek.
A testületi ülésen a főjegyző törvényességi felülvizsgálata után és csak a közgyűlés elnökének engedélyével
lehet előterjesztést kiosztani.
Az egyes napirendekhez a bizottságok módosító indítványát haladéktalanul, de legkésőbb a bizottsági ülést
követő napon, kell eljuttatni az Önkormányzati és Jogi Irodára. Egyes napirendenként tartalmaznia kell a
bizottság véleményét, külön a módosító és kiegészítő indítványt, valamint a módosító, kiegészítő indítvánnyal
kapcsolatban az előterjesztő véleményét (elfogadásra vagy elutasításra javasolja), illetve pénzügyi témájú
előterjesztéseknél a Pénzügyi Bizottság véleményét.
IV.
AZ EGYES ELŐTERJESZTÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

1) A közgyűlés bizottságai által készített előterjesztések tartalmi követelményeinek az érvényesítésére a bizottság
elnöke, a formai követelményeknek az érvényesítéséért a bizottság titkára felelős.
2) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság beszámoltatása esetén a beszámolóval szemben támasztott
követelményeket a főjegyző határozza meg. Amennyiben a beszámolóhoz kiegészítő előterjesztést kell készíteni
és szükség szerint döntési javaslatokat kidolgozni, ezért az illetékes belső szervezeti egység vezetője a felelős.
3) Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeinek érvényesítéséért az érintett belső szervezeti egység
vezetője is felelős.
V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1)

A testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok az Önkormányzati és Jogi Iroda informatikai rendszerében, valamint az önkormányzat honlapján /www.som-onkorm.hu/ kerülnek elhelyezésre az erre vonatkozó
alkalmazói program alapján.

2)

A lejárt közgyűlési határozatok végrehajtása:
a) A közgyűlési határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján figyelemmel kell kísérni a
végrehajtást.
b) A határozat végrehajtásáról a megjelölt határidő lejártát követő ülésen kell beszámolni.
c) A határozatban megjelölt felelős a végrehajtásról szóló beszámoló jelentést a főjegyzőnek mutatja be.
d) Amennyiben a tisztségviselők és a bizottságok felelősek a határozat végrehajtásáért, úgy a
végrehajtásról szóló jelentéseket a téma szerint illetékes irodavezető, illetve a bizottság titkára készíti
elő.
e) A határozat végrehajtásáról készített jelentés tartalmazza a határozat további sorsára vonatkozó
javaslatot is (hatályban tartás, módosítás, hatályon kívül helyezés stb.).

3)

A két ülés közötti vezetői tevékenységről szóló tájékoztatót a tisztségviselők részanyagai alapján a főjegyzői
titkárnő állítja össze.

145

4)

Somogyi Közlöny

2012/2

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a közgyűlés elnöke esetében a Pénzügyi Iroda,
a bizottságok esetében a bizottság titkára készíti elő.
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SZMSZ 2. sz. melléklete
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGHEZ KÖTÖTT DÖNTÉSI KÉRDÉSKÖRÖK
1)

A közgyűlés szervezetének kialakítása, működésének meghatározása.

2)

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása.

3)

Rendeletalkotás.

4)

Közfeladat önkéntes felvállalása, megszüntetése.

5)

A törvény (Ötv.) által a közgyűlés hatáskörébe utalt választás kinevezés, megbízás.

6)

A közgyűlési tagja, a közgyűlés elnöke, alelnökei összeférhetetlenségi ügyében való döntés; az Ötv. 33/A.
§ (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati
eljárással kapcsolatos döntés.

7)

Helyi népszavazás elrendelése.

8)

Intézmény alapítása, önkormányzati intézmény, gazdasági társaság átszervezése, ellátási, szolgáltatási
körzetének megváltoztatása, megszüntetése.

9)

Önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás.

10)

Nemzetközi kapcsolat létesítése és megszüntetése. Nemzetközi szervezethez való csatlakozás.

11)

Megállapodás külföldi önkormányzatokkal való együttműködésről.

12)

Önkormányzati tulajdon tárgyában 10 millió Ft értékhatár felett.

13)

Önkormányzati jelképek megalkotása, használatának szabályozása

14)

Önkormányzati kitüntetések, elismerő címek meghatározása és adományozása.

15)

A közgyűlés hatáskörének átruházása.

16)

A megyei képviselő döntéshozatalból való kizárása.

17)

Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, általa kiírt pályázat tárgyalásakor történő zárt ülés
elrendelése.

18)

A közgyűlés - megbízatásának lejárta előtti - feloszlásának kimondása.

19)

A közgyűlés elnöke ellen - sorozatos törvénysértés, vagy mulasztás miatt - kereset benyújtása.

20)

Kitüntető cím és díjak adományozása.

21)

A közgyűlés rendeletében és minősített többséggel hozott határozatában előírt ügyben.

22)

Törvényben minősített többséghez kötött ügyek.
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SZMSZ 3. sz. melléklete
A KÖZGYŰLÉSEN A HANG- ÉS VIDEOFELVÉTEL
SZABÁLYAI
A szavazás eredményének rögzítésére, a hang- és videofelvételre vonatkozó szabályok
I. A szavazás eredményének rögzítése, a hang- és a videofelvétel rendje:
1) a) A MIKROVOKS képviselő testületi komplex rendszer digitális hangrögzítést és a nyílt szavazásról felvételt készít.
b) A közgyűlésről videofelvétel készül.
2) a) A közgyűlés nyilvános üléséről a szavazás-, hang- és videofelvétel (továbbiakban felvétel) készül.
b) A közgyűlés zárt üléséről külön szavazás- és hangfelvétel készül.
c) A zárt ülésen meghallgatott, illetve felszólaló az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a/ pont szerint érintett amennyiben nem járul hozzá hangjának rögzítéséhez úgy a hangfelvételt meghallgatásának illetve felszólalásának
jegyzőkönyvben rögzített - időtartamára ki kell kapcsolni. Nem kapcsolható ki a hangfelvétel, ha az érintett a mondanivalója rögzítését kéri.
3) A közgyűlés nyilvános ülésein a hivatal által készített felvételeken túl a sajtó és egyéb médiák tudósítói,
képviselői előzetes bejelentés alapján készíthetnek hang- és videofelvételt. Az ülés kezdete előtt, illetve a tevékenység későbbi megkezdésekor azt megelőzően a tudósító (felvételkészítő) jelentkezése alapján a közgyűlés levezető elnöke bejelenti, hogy az ülésen mely média(k) készít(enek) felvételt. Az itt felsoroltakon kívül az ülésekről más hang- és videofelvétel nem készülhet.
II. A felvételek tárolásának, megőrzésének rendje:
1.)

A hivatal által készített felvételeket és a felvételekről készült archiválásokat (továbbiakban:
adathordozókat) az Önkormányzati és Jogi Iroda a jegyzőkönyv tárolására vonatkozó szabályok szerint
tárolja és 4 évig megőrzi.

2.)

A zárt ülésről készített felvételek adathordózóit a nyilvános ülés adathordózóitól külön kell kezelni.

III.A felvételek felhasználásának rendje
1)

A közgyűlés működését rögzítő adathordózók adatai a főjegyző tájékoztatásával a jegyzőkönyvre
vonatkozó betekintés szabályai szerint megtekinthetőek és visszahallgathatóak.

2)

A zárt ülésről készült adathordozók adatait a zárt ülés jegyzőkönyvébe betekintésre jogosultak tekinthetik
meg.

3)

A sajtó, egyéb médiák által készített felvételek felhasználására a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. tv. személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályai, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. tv. és a sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkoznak.
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SZMSZ 4. sz. melléklete
A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A.
VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADATA ÉS
HATÁSKÖRE
A bizottságok:
1.) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a megyei közgyűlés döntéseit, szervezik és ellenőrzik a
döntések végrehajtását, feladatkörükben ellenőrzéseket végezhetnek.
2.) Előkészítik és benyújtják a közgyűlésnek a tevékenységük alapján hatáskörükbe tartozó
közszolgáltatásokra vonatkozó rendelet-tervezeteket, valamint a közgyűlés által meghatározott
előterjesztéseket.
3.) Tevékenységi területüket illetően véleményezik a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendeletet, a
költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolót és zárszámadást.
4.) Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés programjait és munkatervét. Kezdeményezhetik – napirend
megjelölésével – a közgyűlés összehívását.
5.) Javasolják és véleményezik a működési területüket illetően az Ötv. 101. §-a alapján kezdeményezett
közgyűlési felterjesztéseket.
6.) Ciklusonként legalább egy alkalommal beszámolnak munkájukról a megyei közgyűlésnek.
7.) Döntenek a bizottság alelnöke és tagjai esetén a bizottsági döntéshozatalból való kizárás ügyében.
8.) Ellenőrzik az önkormányzati hivatalnak a testületi döntések előkészítésére, végrehajtására vonatkozó
munkáját. Szükség szerint közgyűlési elnöki intézkedést kezdeményeznek.
9.) Javaslatot tesznek a megyei közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.
10.) Javaslatot tesznek a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai formáira, tartalmára.
11.) Véleményezik a közfeladat önkéntes felvállalására vonatkozó javaslatot.
12.) A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint együttes ülést tartanak.
13.) Kezdeményezik a közgyűlés elnökénél helyi népszavazás elrendelését.
B.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
1. Átruházott hatásköre:
Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési jelentést.
(Ötv. 92. § (6.) bek.)
Dönt a Munka- és Tűzvédelmi Társulás tevékenységéről szóló évenkénti beszámoló elfogadásáról.
A közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben,
kivéve az át nem ruházható hatásköröket.
A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Ötv. 103. § (1) bek. b) pontjában meghatározott egyéb
munkáltatói jogokat.
Gyakorolja az SZMSZ-ben és az önkormányzati vagyonrendeletben számára meghatározott átruházott
hatásköröket.
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2. Saját hatásköre (Ötv.):
2.1 Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre.
2.2 Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés), értékeli az azt előidéző
okokat.
2.3 Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát.
2.4 Az önkormányzatnál ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati
fegyelem érvényesítését.
2.5 Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait haladéktalanul közli a közgyűléssel. Ha
a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság
észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.
2.6 Javaslatot tesz a közgyűlésnek a közgyűlés elnöke illetményének emelésére (1994. évi LXIV. törvény 3.§ (4)
bek.).
2.7 Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket és az eljárás
eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bek.).
2.8 Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban élő családtagjaik
vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bek.).
3.

Egyéb feladatköre:
Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal pénzmaradvány visszaadásáról.
Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi feltételeit.
Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket.
Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést alakít ki.
C.
A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
1. Közreműködik a decentralizált pályázati rendszer működésének felügyeletében, a korábban a megyei területfejlesztési tanács, valamint regionális fejlesztési tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási szerződésállománnyal kapcsolatban felmerülő ügyekben a közgyűlési döntéseket
véleményezi,
2. Előkészíti és véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési programot, továbbá a megyei területrendezési tervet az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel összhangban,
3. Gondoskodik a fenti dokumentumok közötti összhang biztosításáról,
4. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében,
5. Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, részt vesz
az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában,
6. Közreműködik a települések fejlesztési tevékenységének koordinálásában a települési önkormányzatok
felkérése alapján,
7. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
8. Az önkormányzati hivatal közreműködésével kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel,
9. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának megalapozását
szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek),
10. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait,
11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei területrendezési tervek és a
településrendezési tervek összhangjáról,
12. Előzetesen véleményezi a területi információs rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos döntéseket,
13. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében,
14. Megtárgyalja közgyűlési döntés előtt a szakminiszter részére tárgyévet követő év január 31-ig megküldendő éves beszámolót a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési, koordinációs munkájáról,
15. Véleményezi az operatív programokat, részt vesz azok előkészítésében,
16. Megtárgyalja a megyei hulladékgazdálkodási tervet.
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SZMSZ 5. sz. melléklete
A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS KAPCSOLATAI
Regionális Területfejlesztési
Konzultációs Fórum
(régió megyei közgyűlésének elnökei)

A megyei közgyűlés elnöke

Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum
(megyei közgyűlés, megyei
jogú város közgyűlése
működteti)

A megyei közgyűlés
alelnökei

Bizottságok
Funkcionális bizottságok
Pénzügyi (6+3)

Szakmai bizottságok
Területfejlesztési (6+3)

151

Somogyi Közlöny

2012/2
SZMSZ 6. sz. melléklete

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Elnöki Tanácsadók

Elnök

Megyei Főjegyző

Alelnökök

Belső ellenőrzési feladatok

Főjegyzői Titkárság
- informatikai, választási feladatok
- humánpolitikai feladatok
- nemzetközi kapcsolatrendszer működtetése
Megyei Aljegyző

Pénzügyi Iroda
- költségvetési feladatok
- számviteli feladatok
- pénzügyi feladatok
- pénztári feladatok

Önkormányzati és Jogi Iroda
- közgyűlés és szervei működtetése
- jogi feladatok

Területfejlesztési Iroda
- főépítész
- pályázati és monitoring rendszer működtetése
- megyei területfejlesztési koordinációs feladatok
- megyei területrendezési koordinációs feladatok
- önkormányzati vagyongazdálkodás
- Munka- és Tűzvédelmi Társulás
- ifjúsági-, sport- és civil ügyek
- turisztikai feladatok
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A Somogy Megyei Közgyűlés
4/2012.(III.5.)
önkormányzati rendelete
a közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról,
juttatásáról, költségtérítéséről szóló 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A közgyűlés tagja havi bruttó 100.000,-Ft tiszteletdíjban (továbbiakban: alapdíj) részesül, amennyiben csak egy
bizottság tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül 20.000,-Ft-tal növekszik.
(2) A bizottság elnökeinek, a tanácsnokoknak a tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon
felül 50.000,-Ft-tal növekszik.
(3) Annak a közgyűlési tagnak, aki nem elnöke, de két bizottságnak is tagja, vagy alelnöke valamelyik bizottságnak, a tiszteletdíja az alapdíjon felül 40.000,-Ft-tal növekszik.
2. §
A Rendelet V. fejezet 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti költségeket a megyei főjegyző utalványozásával lehet megtéríteni.
3.§
A Rendelet VI. fejezet 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A közgyűlés elnökét az 1994. évi LXIV. törvény. (Pttv.) 4/A. § alkalmazásával a közgyűlés SZMSZ szerint illetékes bizottságának javaslata alapján jutalmazhatja a közgyűlés.
4. §
A Rendelet 10.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A közgyűlés elnöke utazási költségtérítésére, napidíjára és egyéb költségeire, vagy választása szerint költségátalányára a közgyűlés SZMSZ szerint illetékes bizottsága tesz javaslatot a közgyűlésnek a Pttv. 18. § rendelkezései figyelembevételével.
5.§
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet III. fejezete, a 7.§-a, 9.§-a, 10.§ (5) bekezdése.
Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
közgyűlés elnöke

153

Somogyi Közlöny

2012/2

SZMSZ 11. sz. függeléke
A Somogy Megyei Közgyűlés
5/2012.(III.5.)
önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól
A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország Alaptörvényének 38. cikke alapján – abból a célból, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Öt.) 107. §-ában biztosított
tulajdonosi jogosítványait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv-el, a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv-el, egyéb törvényekkel és
jogszabályokkal, valamint a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeivel összhangban gyakorolja – az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya a Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve
tulajdonába kerülő ingatlan- és ingó vagyonnal, valamint vagyoni értékű jogokkal (az ezekkel kapcsolatos követelésekkel és kötelezettségekkel együtt, továbbiakban: önkormányzati vagyon) való gazdálkodására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati fenntartású költségvetési
intézményei (továbbiakban: intézmény) költségvetési gazdálkodási rendjét nem érinti.
Az önkormányzati vagyon
2. §
(1) Az Önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti
vagyonból áll.
(2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek.
3. §
(1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.
(2) A forgalomképtelen törzsvagyon tárgyai:
a) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló vagyon (a helyi közutak és műtárgyaik, az Önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő,
rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket), továbbá
b) törvényben vagy az Önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősített, az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.
(3) Korlátozottan forgalomképes a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó, és törvény vagy az Önkormányzat rendelete
által ekként meghatározott vagyonelem.
(4) Az Önkormányzat törzsvagyonát ezen belül a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes ingatlantulajdonát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon – a törvényben foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető
meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető.
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(6) Az Önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll.
4. §
(1) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyon forgalomképes.
(2) A forgalomképes vagyon hasznosítható, elidegeníthető, bérbe,- használatba, koncesszióba adható, gazdasági
társaságba bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható.
5. §
(1) Az Önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti nyilvántartásokat kell vezetni.
A törzsvagyont és az egyéb vagyont egymástól elkülönítve kell nyilvántartani. Az Önkormányzat nyilvántartja a
tulajdonában álló nemzeti vagyont, annak értékét és változásait. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha
az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat kivételével - nyilvánosak.
(2) Az önkormányzat vagyonállapotáról külön jogszabályban meghatározott vagyonleltár az éves zárszámadás mellékletét képezi.
(3) Az önkormányzati ingatlanvagyon adatait – a hatályos jogszabálynak megfelelő – ingatlankataszter tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat rendszeresen ellenőrzi a tulajdonában álló nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal való gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti vagyon használóját, továbbá, amennyiben megállapításai az Állami Számvevőszék hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.
A vagyongazdálkodás alapelvei
6. §
(1) Az Önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gazdagítására vonatkozó közép-és hosszú távú
célkitűzéseket az Önkormányzat megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szóló gazdaságfejlesztési programja, fejlesztési terve és vagyongazdálkodási koncepciója tartalmazza.
(2) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
(3) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az Önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az Önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
(4) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti, csak olyan
gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
(5) A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:
a) a helyi közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése,
b) az önkormányzat tulajdonába tartozó nemzetközi kereskedelmi repülőtér létrehozása és működtetése - a földi
kiszolgálási tevékenység kivételével - a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai
berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel
együtt,
c) a menetrend szerinti helyi személyszállítás,
d) a törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése,
e) a törzsvagyon részét képező terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és működtetése,
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f) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek,
közcélú vízi létesítmények működtetése.
(6) Az Önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának időleges jogát - a törvényben meghatározottak kivételével - kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon engedheti át.
(7) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában álló vizek, csatornák, tározók tulajdonosaként az önkormányzatot megillető halászati jog nem minősül a (6) bekezdés szerinti kizárólagos tevékenységnek.
Önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása
7. §
(1) Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel
az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló Huszonötmillió forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nem kell versenytárgyalást tartani a tízmillió forint értékhatár alatti vagyontárgy értékesítése esetén. Ebben az esetben is azonban lehetőség szerint legalább három ajánlattevő részére kell ajánlati felhívást küldeni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés:
- az értékesítési célt szolgáló dolgokra,
- a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra.
(3) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
(4) Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.
(5) A közgyűlés által kijelölt ingatlant értékesíteni csak – hat hónapnál nem régebbi – forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet. Az értékesítés lehetőségeitől függően – a forgalmi értékhez képest megfelelő ajánlat hiánya esetén – a szakértői értékbecslésben szereplő forgalmi értéktől a Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyásával legfeljebb mínusz 20%-kal lehet eltérni.
(6) Ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről – az 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (1) bek. szerint elővásárlásra jogosult
– települési önkormányzatot a közgyűlés elnöke közvetlenül értesíti.
A Somogy Megyei Önkormányzatot – az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. §-a értelmében – megillető, a közigazgatási területén lévő másik
települési önkormányzat tulajdonában lévő és értékesíteni kívánt ingatlan adásvételével kapcsolatos elővásárlási
jogra irányuló megkeresés esetén
a./ bel- és külterületi ingatlan esetében 10 millió Ft értékhatárig a közgyűlés elnöke nyilatkozik az elővásárlási jog
gyakorlásáról,
b./ bel- és külterületi ingatlan esetében 10 millió Ft – 50 millió Ft értékhatárig, illetve, amennyiben a belterületi
ingatlan korábban megyei önkormányzati intézmény területe volt értékhatártól függetlenül a Pénzügyi Bizottság
határozattal nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról,
c./ bel- és külterületi ingatlan esetében 50 millió Ft értékhatár felett a közgyűlés határozatában nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.
Az ingatlan elhelyezkedésének és értékének megállapításánál – a települési önkormányzat által rendelkezésre
bocsátott – az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata, valamint ingatlan értékbecslő által
megállapított értéke az irányadó.
(7) A közgyűlés által értékesítésre kijelölt ingatlanra a forgalmi értékhez képest legkedvezőbb ajánlattevővel, az
adásvételi szerződést 25 millió Ft értékhatárig a közgyűlés elnöke köti meg, egyéb esetekben a szerződés a közgyűlés előzetes jóváhagyásával köthető meg. A vagyon értékesítésére, hasznosítására vonatkozó versenyeztetés
(ajánlatkérés vagy pályáztatás) szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(8) A közgyűlés hatáskörébe tartozó vagyoni ügyekben előterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság véleményével lehet a
közgyűlés elé terjeszteni.
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(9) A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.
(10) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (11) bekezdésben foglalt kivétellel - az
államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
(11) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény
szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő
bérlő elővásárlási jogát követi.
(12) Az Önkormányzati tulajdonában álló kulturális örökség elemei felett a tulajdonosi joggyakorlás módját, valamint az e vagyoni körrel való gazdálkodás szabályait a kulturális örökség védelméről szóló törvény állapítja
meg.
8. §
A korlátozottan forgalomképes vagyon értékesítése
(1) Korlátozottan forgalomképes vagyont csak akkor lehet értékesíteni, ha az az önkormányzati feladatok ellátásához már nem szükséges vagy az önkormányzat az adott feladatot más vagyontárgy felhasználásával is el tudja
látni. Az értékesíthető ingatlanokat a vagyongazdálkodási koncepció tartalmazza, megfelelő hasznosításukról az
értékesítésig is gondoskodni kell.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanok tulajdonjogának – a törzsvagyonból kivonást
követő – átruházásáról, valamint gazdasági társaságba vagy közalapítványba, önkormányzati társulásba beviteléről, koncesszióba adásáról, feladatátadással térítésmentes használatba adásáról, 25 millió Ft értékhatár feletti
megterhelésről kizárólag a közgyűlés dönt.
(3) A (2) bekezdésben szereplő ingatlanok tekintetében az ott fel nem sorolt egyéb tulajdonosi nyilatkozatokról, így:
- elővásárlási jog gyakorlása,
- építési engedélyhez hozzájárulás,
- társasház-alapítás,
- telekalakítás (megosztás, összevonás) telekhatár-rendezés,
- telki szolgalom, vezetékjog,
- 25 millió Ft értékhatárig megterhelés - kérdésében a Pénzügyi Bizottság dönt.
9. §
A nemzeti vagyon hasznosítása
(1) Hasznosítás alatt értjük a nemzeti vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - módon, jogcímen történő átadása, átengedése, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását ide nem
értve.
(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon (forgalomképtelen törzsvagyon) birtoklása,
használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.
(3) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható
szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
a nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (11) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz.
(4) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához
szükséges mértékben.
(5) A közgyűlés és szervei, valamint az önkormányzati hivatal használatában, illetve üzemeltetésében lévő vagyontárgyak tekintetében a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés, valamint a törvényen alapuló használati jogra
vonatkozó megállapodás megkötésére a közgyűlés elnöke jogosult. Az 5 évet meghaladó időtartamú, valamint a
határozatlan időre szóló vagyonhasznosítási szerződések esetén a közgyűlés előzetes hozzájárulását be kell szerezni.
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10. §
Vagyonkezelői jog létesítése
(1) A közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint, az ott meghatározott személyekkel, az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva
szerződéssel vagyonkezelői jogot létesíthet.
(2) Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló
gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, és kizárólag
általuk gyakorolható.
(3) A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerződés versenyeztetés nélkül köthető.
(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek tekintetében az illetékes
miniszter, a védművek és védelmi létesítmények esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges a vagyonkezelői jog létesítéséhez.
(5) Az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó vagyonkezelői szerződés kötelező tartalmi elemeit,
továbbá a szerződés felmondására vonatkozó részletszabályokat a nemzeti vagyonról szóló törvény tartalmazza.
Az üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása
11. §
(1) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanokkal, üzletrészekkel, részvényekkel, ingókkal és vállalkozási célú
pénzeszközzel kapcsolatos
a 8. § (2) bekezdésben felsorolt döntések, valamint 10 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú bérbeadások, koncessziós szerződések, egyéb megterhelések és fedezeti biztosítékul lekötések kizárólag a közgyűlés,
a 8. § (3) bek. szerint egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok és egyéb bérbeadások a Pénzügyi Bizottság
hatáskörébe tartoznak.
Az Önkormányzat vállalkozása
12. §
(1) Az Önkormányzat vállalkozása kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az Önkormányzat csak
olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek a rájuk bízott vagyonnal törvényben meghatározott
módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei
szerint.
(3) Az Önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban
amely, vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem átlátható szervezetben
öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az Önkormányzat
köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.
(4) Amennyiben az Önkormányzat által alapított vagy részesedésével működő gazdasági társaság, vagy annak valamely tagja az önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, az Önkormányzat kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének
átalakítását.
(5) Az a gazdasági társaság, amelyben az Önkormányzat – a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti - többségi
befolyással rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhet részesedést, amely, valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható.
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(6) Amennyiben nem átlátható szervezet abban a gazdasági társaságban, amelyet olyan gazdasági társaság alapított,
vagy amelyben olyan gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben az Önkormányzat a nemzeti vagyonról
szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, részesedést szerez, az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.
(7) Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy amelyben olyan gazdasági
társaság szerzett részesedést, amelyben az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi
befolyással rendelkezik, az alapítását vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, azon társaság,
amelyben az önkormányzat többségi befolyással rendelkezik, kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének a törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.
(8) A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek ellátására
létrehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével - gazdasági társaságot nem alapíthat.
(9) Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együttesen a nemzeti
vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes
hozzájárulását kérni a legfőbb szerv döntése előtt a következő kérdésekben:
a) további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,
b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.
(10) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együttesen
legalább a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik - a hulladékgazdálkodási
tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve -, csak nonprofit többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapíthat és csak ilyen nonprofit gazdasági társaságban szerezhet
részesedést.
(11) A (10) bekezdés szerint alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági társaságban
nem szerezhet részesedést.
Képviselet a gazdasági társaságokban
13. §
(1) Gazdasági társaságban az Önkormányzatot a közgyűlés elnöke vagy a közgyűlés által kijelölt személy képviseli. A közgyűlés elnöke a vonatkozó szabályok szerint jogosult a képviselettel megbízni a közgyűlés tagját, a főjegyzőt, vagy az Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét a főjegyző egyetértésével.
(2) A gazdasági társaságban az Önkormányzat tagsági képviselete a szavazati jog gyakorlásában önálló döntésre
jogosít a (3)-(5) bekezdésekben foglaltak kivételével.
(3) A közgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges a szavazathoz a gazdasági társaság átalakulásával, megszüntetésével kapcsolatos, egyéb, az Önkormányzat tagsági jogait érintő döntésekhez, valamint az Önkormányzat költségvetését terhelő vagyoni kötelezettséget megállapító döntéshez, az Önkormányzat többségi részesedésével
működő társaság személyi ügyeinek kérdéseiben való döntéshez.
(4) A Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a szavazathoz a társaság személyi ügyeinek kérdéseiben (ha nem esik a (3) bekezdés alá), mérleg elfogadása, eredmény felosztása kérdéseiben, valamint gazdasági
éven belül az alaptőke 25 %-át meghaladó összegű, egy évnél hosszabb törlesztésű hitelfelvételről való döntéshez.
Követelésekről való lemondás
14. §
Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:
a.) csődegyezségi megállapodásban,
b.) bírói egyezség keretében,
c.) felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés várhatóan nem térül meg,
d.) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással hajtható be,
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e.) ha a követelés érvényesítése a kötelezett életvitelét bizonyítottan és számottevően megnehezítené vagy ellehetetlenítené, melynek következtében különösen kiskorú gyermekei lakhatás nélkül maradnának és a kötelezett tartásra köteles hozzátartozója tartását nem tudná biztosítani,
f.) a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhető fel,
g.) az Öt. és más jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél érdekében, ha a lemondás a közérdekű cél megvalósítását szolgálja,
h.) ha a kötelezettség teljesítése a megye foglalkoztatási helyzetét oly módon befolyásolná, hogy várhatóan munkahelyek szűnnének meg,
i.) ha a követelés elengedésének elutasítása esetén legalább három évig folyamatosan befolyó és évi 1 millió forintot meghaladó bevételtől esne el az önkormányzat, feltéve, hogy a tartozás mértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.
15. §
(1) A 300.000,-Ft-ot meg nem haladó önkormányzati követelés elengedésére a megyei közgyűlés elnöke jogosult.
(2) 300.001 és 1.000.000,-Ft közötti összegű önkormányzati követelés elengedésére a Pénzügyi Bizottság jogosult.
(3) 1.000.000,-Ft feletti önkormányzati követelés elengedése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(4) Az (1)-(3) bekezdések szerinti követelés elengedés során indokolt esetben el lehet tekintetni a kamatok egészének vagy egy részének megfizetésétől is.
(5) A követelés-elengedés során alaposan mérlegelni és elemezni kell az adós pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az Önkormányzattal fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a megállapodások,
kötelezettségek betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítési készségét és képességét, az elengedés esetleges
előnyeit, hátrányait.
(6) A tartozás elengedésével összefüggésben meg lehet állapodni az adóssal pénz ellenérték helyett szolgáltatás
nyújtásában, továbbá részletfizetési és beszámítási megállapodás is köthető.
A felajánlott, ellenérték nélküli vagyon elfogadása
16. §
A közgyűlés nem fogadhat el olyan ingyenes, vagy kedvezményes felajánlást, amelynek ismert terhei elérhetik vagy
meghaladják a felajánlott vagyon forgalmi értékét.
Lakás- és helyiségbérlet
17. §
(1) Az önkormányzati lakások, valamint nem lakáscélú helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló törvény határozza meg.
Záró rendelkezések
18. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban nem érintik a hatályba lépése előtt
már megkötött jogügyletek (szerződések) érvényességét, és azok alapján történt jogszerzéseket.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Somogy Megye Közgyűlésének a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) számú önkormányzati rendelete, továbbá az előbbi rendeletet módosító 13/2009.(VII.7.) önkormányzati rendelet, 15/2009.(X.20.) önkormányzati
rendelet, 3/2010.(I.5.) önkormányzati rendelet, 6/2010.(III.16.) önkormányzati rendelet, 12/2010.(VI.1.) önkormányzati rendelet, 17/2010.(X.12.) önkormányzati rendelet, 6/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet,
12/2011.(IV.26.) önkormányzati rendelet, 15/2011.(VII.19.) önkormányzati rendelet, 18/2011.(X.24.) önkormányzati rendelet és 20/2011.(X.13.) önkormányzati rendelet.
Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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A rendelet 1. sz. melléklete
I.
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA

Az ingatlan
Sorszám

Megnevezése,
fekvése, címe

Rendeltetése
(műv.ága)

Hrsz-a

Terület
nagysága
ha m2

Használója/közfelada Teher/
Megjegyzés
t megnevezése

B/ Korlátozottam forgalomképes vagyon:
1. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI
1.

Vármegyeháza
Kaposvár, Fő u. 10.

Megyeháza
és Múzeum
A/ épület

12

6133

Somogy
Megyei műemlék
Önkormányzat
és
Somogy
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
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A rendelet 2. sz. melléklete

II.
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÜZLETI VAGYONA
Gazdasági társaságok
Sorszám

Megnevezése

1.

Somogy
Televízió Cg. 14-09-309367
Nonprofit Kft.

100%-ban megyei
Kaposvár, Csokonai
önkormányzati
utca 3.
tulajdon

SOMOGYI
Kft.

100%-ban megyei
Kaposvár, Csokonai
önkormányzati
utca 3.
tulajdon

2.

Cégjegyzékszám

MÉDIA

Gépjármű-tulajdon
SorTípus
szám

Cg. 14-09-302107

Rendszám

Motorszám Alvázszám

Tulajdonosi
részesedés

Évjárat

jármű fajtája

BJL050654

WV1ZZZ2EZ
A6008943

2009.

kisbusz

FYDB3S8
4980

WFOAXXGC
DA3S84980

2003.

szgk.

CFG11408 TMBAF93T0
6
B9042583

2011.

szgk.

BDG08030 TMBBG63U3
9
79008394

2007.

szgk.

LBV-401

Z18XER20
W0L0AHL698
LX2853
G149934
2008.

szgk.

KKM-979

Z28NETH
N026322

W0L0ZCF697
1070413
2007.

szgk.

A20DTH

W0LGT8EM2
A1002956
2010.

szgk.

1.

Volkswagen Crafter LLP-188
Kombi 2.5 TDI

2.

Ford
Focus
Comfort

3.

Skoda
3T439CE4

4.

Skoda
Superb
KMF-224
Elegance 2.5 TDI

5.

Opel Astra
Z18XER

1.6 IVX-553

Superb LUM-456

Enjoy

Székhely

6.

Opel Vectra Cosmo

7.

Opel Insignia Sports
LUA-051
Tourer
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3. sz. melléklet
Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására vonatkozó versenyeztetés (pályázati eljárás)
szabályai
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A szabályozás kiterjed a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
(továbbiakban: Vr.) szerinti vagyon értékesítésére, hasznosítására és az ebben közreműködő önkormányzati
szervek és intézmények tevékenységére. Nem terjed ki a szabályozás a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó
pályáztatásokra.
2. A szabályozás célja, hogy megállapítsa a versenyeztetés (továbbiakban: pályázati eljárás) általános szabályait. A
szabályzat biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon leghatékonyabb formában történő hasznosítását,
a szolgáltatások legmegfelelőbb ellátását szolgáló szerződések létrejöttét, valamint ennek keretében a pályázók
számára azonos és egyenlő feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét.
3. A versenyeztetés megvalósulhat a Vr. 7. § (1), illetve (5) bek. értékhatárától függően a közgyűlés, ill. a közgyűlés elnökének előírása szerint ajánlatkérés, pályáztatás vagy árverés útján. (A továbbiakban a kiírón egyben ajánlatkérőt, a pályázón egyben ajánlattevőt is érteni kell.)
Alapelvek
Az esélyegyenlőség elve
4. A kiíró (ajánlatkérő) pályázati felhívásban (ajánlatkérésben) valamennyi ajánlattevő pályázó számára egyenlő
esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és a pályázat során alkalmazott
versenyfeltételek tekintetében. A kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az
ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott pályázati ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.
A nyilvánosság elve
5.1. A pályázati eljárás során a kiíró köteles a pályázati eljárásban résztvevők számára teljes nyilvánosságot biztosítani. A nyilvánosság e rendelet szerinti követelményét a kiíró akkor is köteles biztosítani, ha a versenyeztetés
zártkörű (meghívásos) pályázat, vagy ajánlatkérés útján történik.
5.2. A nyilvánosság elve alapján minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi
információhoz hozzáférni. Ennek keretében a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot,
amely nem sért üzleti titkot, és amely szükséges ahhoz, hogy a pályázónak lehetősége nyíljék megalapozott
ajánlattételre.
A verseny tisztaságának elve
6.1. A kiíró a pályázati felhívás közzététele után, ill. zártkörű (meghívásos) pályázat kiírása esetén azt követően,
hogy a hirdetményt a pályázatra meghívottakkal közölték, köteles tiszteletben tartani a meghirdetett pályázati
feltételeket, az előre nyilvánosságra hozott pályázati eljárási rendet, köteles továbbá biztosítani a pályázat kiírásával, értékelésével kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát.
6.2. A pályázót a pályázati kiírás átvételekor tájékoztatni kell, hogy köteles a pályázati eljárás ezen szabályozás
szerinti feltételeit betartani.
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II. fejezet
Az ajánlatkérés
7.1. Ajánlatkérésre kerül sor pályázati felhívás (kiírás, hirdetmény) helyett, amennyiben az érintettek várható köre
korlátozott vagy előre behatárolható.
7.2. Az ajánlatkérőnek azonos feltételek biztosításával legalább három személytől (szervtől) kell ajánlatot kérnie.
7.3. Ajánlatkérő csak a legfontosabbnak tartott feltételeket határozza meg, a részletes feltételek meghatározását
ajánlattevőtől várja.
7.4. Az ajánlatok beérkezése után szabad tárgyalás keretében az ajánlatok korlátlanul változtathatók, nincs ajánlati
kötöttség.
7.5. Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, ha egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek, újabb
ajánlatot kér, vagy a pályázati kiírás mellett dönt. Az eredményről valamennyi ajánlattevőt közvetlenül kell tájékoztatni.
III. fejezet
Árverés
8.1. Árveréssel értékesíthető az önkormányzati vagyon abban az esetben, ha a cél kizárólag a lehető legmagasabb
vételár elérése, s más szempontot a kiíró nem helyez előtérbe.
8.2. Az árverést nyilvánosan meg kell hirdetni. Ennek helye egy megyei napilap. A kiíró az árverést más országos
napilapokban is meghirdetheti.
8.3. A hirdetményben közzé kell tenni az árverezni kívánt vagyon legfontosabb adatait, kikiáltási árát, árverés helyét, idejét, az árverési előleg letételének helyét, idejét, módját; az árverésen a részvétel milyen árverési előleg
befizetéséhez kötött; az árverésen a licitálás a kikiáltási ár milyen mértékű emelésével történik; árveréssel az
önkormányzati vagyon tulajdonjogát az szerzi meg, aki a legmagasabb árat tartja.
IV. fejezet
A pályáztatás
A pályázat típusai
9.1. A pályázat nyilvános vagy zártkörű (meghívásos) lehet.
9.2. A pályázatok (nyilvánosak), kivéve ha a kiíró a zártkörű (meghívásos) pályázat kiírása mellett dönt a 9.3. szerint.
9.3. Zártkörű (meghívásos) pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyának jellege, jelentősége, valamint annak
leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a pályázaton előre meghatározott partnerek
részvételét teszi szükségessé.
A pályázat kiírása, meghirdetése
10.1. A nyilvános pályázatot a megyei napilapban, a kiíró által meghatározott egyéb helyen, a pályázatok benyújtására megállapított határidőhöz képest megelőzően kell meghirdetni.
10.2. A kiíró a pályázati felhívásban az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot úgy határozza meg, hogy a felhívás közzétételének napja és az ajánlatok benyújtására nyitva álló határnap között legalább 30 naptári nap különbség legyen.
10.3. A kiíró a zártkörű (meghívásos) pályázatról az érintetteket egyidejűleg és közvetlenül értesíti. Zártkörű (meghívásos) pályázatra a kiírást legalább három – pályázóként számításba vett – személynek (szervnek) meg kell
küldeni.
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11. Pályázatot két fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetben a második fordulóban – a kiíró által előre
meghatározott és közzétett szempontok alapján – az első forduló eredményeképpen a kiíró által kiválasztott
ajánlattevők vehetnek részt.
12.1. A pályázati eljárás folyamán a kiíró nem változtathatja meg a döntéshozatal során alkalmazandó eljárási vagy
pályázati feltételt, amelyet akár meghirdetés útján, akár személyesen a pályázóval közölt, kivéve a pályázatok
benyújtásának határidejét, melyet megfelelő indokkal egy alkalommal meghosszabbíthat a 12.2. bekezdésben
foglaltak szerint.
12.2. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő annak lejárta előtt – indokolt esetben – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal – 10 millió Ft értékhatárig a pénzügyi bizottság döntésével is – meghosszabbítható. Az így
meghosszabbított határidőt a kiíró a pályázati kiírással megegyező módon teszi közzé, ill. a zártkörű (meghívásos) pályázatban résztvevőket erről megfelelő időben értesíti.
13. A pályázati felhívásnak (hirdetménynek, ajánlatkérésnek) tartalmaznia kell:
a./ a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
b./ a pályázat célját, jellegét (nyílt vagy meghívásos), és azt, hogy egy vagy kétfordulós,
c./ a pályázat tárgyaként az értékesítendő, hasznosítandó vagyon, vagyonrész megnevezését, főbb jellemzőit
(ingatlan esetén a korlátozásokat),
d./ az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét,
e./ az ajánlati kötöttség tartamát,
f./ a pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetését,
g./ a pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését,
h./ a részletes pályázati kiírás, vagy információs dokumentáció rendelkezésre bocsátása esetén ezek megtekintésének, átvételének helyét, módját, idejét és költségét, költségviselést, esetleges visszafizetést.
14.1. A pályázati felhívásban foglalt adatokon kívül a részletes pályázati kiírásnak, információs dokumentumnak
tartalmaznia kell:
a./ az elidegenítendő, hasznosítandó vagyon, vagyonrész adatait, továbbá az ajánlatok elkészítéséhez szükséges információkat,
b./ a részletes eljárási rendet,
c./ az ajánlatok elbírálásának menetét, szempont-rendszerét, külön kiemelve:
- az ajánlatok felbontásának a helyét és időpontját, ill. az eredményhirdetés helyét, módját és határidejét,
amennyiben a pályázatok értékelése a nyilvánosság kizárásával zajlik, úgy erre külön utalni kell,
- azt, hogy a pályázatok felbontásánál kik lehetnek jelen,
- az ajánlatok elbírálására vonatkozó időpontokat,
- valamint a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését,
d./ az alternatív ajánlat befogadhatóságának lehetőségét és kezelésének módját,
e./ az ÖR. és e szabályzat előírásainak betartására történő utalást,
f./ az esetleges hatósági előírások, jogok, kötelezettségek, korlátozások megtartására történő utalást,
g./ a vagyonkezelés (bérbeadás), értékesítés feltételeit, elbírálásnál figyelembe veendő fizetési feltételeket, határidőket, stb.
h./ azt a követelményt, ha a pályázó csatolni köteles pénzintézeti igazolást a hitelképességéről, pénzügyi helyzetéről, cégkivonatot, ill. vállalkozói igazolványt, vagy igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása nincs,
i./ amit kiíró még ezen kívül szükségesnek tart,
j./ a pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogának fenntartását.
14.2. A pályázati kiírásban meg kell határozni, hogy az ajánlattevők ajánlataikat hány példányban, milyen formában
és hol kötelesek benyújtani, utalva arra, hogy kötelesek azt is egyértelműen meghatározni, hogy ajánlataik közül melyik az eredeti. Ha a több példányban benyújtott ajánlatok példányai között eltérés van, úgy az eredeti az
irányadó.
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15.1. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.
15.2. A zártkörű pályázaton résztvevő pályázó nevét a kiíró a többi résztvevővel csak akkor közölheti, ha a közléshez az érintett pályázó írásban a hozzájárulását adta. Az ajánlattevőre vonatkozó egyéb információ is csak az
ajánlattevő kifejezett, írásban közölt hozzájárulásával közölhető más ajánlattevővel, vagy a pályázaton részt
nem vevő személlyel.
15.3. A kiíró a pályázók egyikének biztosított minden információt, adatot és egyéb szolgáltatást köteles a többi
pályázatban résztvevő számára is ugyanolyan módon biztosítani.
15.4. Ha a kiíró az ajánlatok elkészítéséhez részletesen dokumentációt bocsát rendelkezésre, biztosítani köteles,
hogy a pályázat meghirdetésének időpontjában a dokumentáció rendelkezésre álljon. A dokumentáció költségeit a pályázók viselik.
V. fejezet
Biztosíték, ajánlati kötöttség, pályázat visszavonása, kizárás
Pályázati biztosíték
16.1. A pályázaton való részvétel biztosíték adásához is köthető, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg vagy a
kiíró által a pályázati felhívásban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.
16.2. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a
pályázatok elbírálása után – a 16.3. bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve – vissza kell adni. A biztosíték
lehet készpénz, a biztosíték összegét a kiíró határozza meg, ezt a pályázati felhívásban teszi közzé.
16.3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
Ajánlati kötöttség, az eltérés oka
17.1. A pályáztató az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van.
17.2. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
18. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja,
a./ ha a kiíró a pályázót – határidő kitűzésével – módosításra hívja fel,
b./ ha a kétfordulós pályázat első fordulójának eredményeképpen a második fordulóban történő részvételre jogot szerzett, a második fordulóban benyújtott ajánlatot a kiíró felhívásában meghatározott korlátok között
módosíthatja. Más esetekben az eredeti ajánlattól való eltérés érvénytelen. Ilyen előírás hiányában pályázó
csak a pályázat pénzügyi részét – beleértve a vételárat, fizetési ütemezést és a biztosítékot is – változtathatja meg. Más ajánlati feltételek módosítása érvénytelen, ilyen esetben az ajánlat a módosítással érintett részében részlegesen érvénytelen és helyébe az első fordulóban tett ajánlati feltétel lép.
A pályázat visszavonása, kizárás a pályázatból
19.1. A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. Ezt a döntését köteles a
pályázati felhívás közzétételére vonatkozó szabályok szerint meghirdetni, ill. zártkörű pályázat esetén erről az
ajánlattevőket haladéktalanul írásban értesíteni.
19.2. A pályázatnak a kiíró általi visszavonása esetén – ha a pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történt – a kiíró a dokumentumok visszaszolgáltatása ellenében köteles a pályázónak az ellenértéket
visszafizetni.
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19.3. A pályázati kiírásban vagy a dokumentációban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, továbbá az adatszolgáltatási, ill. az ajánlattevőt az eljárási rend alapján terhelő egyéb kötelezettség súlyos
megszegése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.
19.4. Ha nincs egyetlen pályázó sem, aki a pályázati kiírásban szereplő feltételeket maradéktalanul teljesítette, akkor
a kiíró – a pályázat lezárása után – a pályázatot ajánlatkérés során benyújtott ajánlattételnek tekintheti és az
ajánlatokat így kezelheti. Ez esetben a kiíró a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést köthet, ha a pályázat
megfelel az ajánlatkérés során megkívánt minimális követelményeknek. Amennyiben nem felel meg a követelménynek, újabb pályázat kiírása mellett dönthet. Azt, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb, az eset összes körülményeinek alapos mérlegelésével kell eldönteni.
20. Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja az ajánlatát.
21. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan
más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.
VI. fejezet
Ajánlatok beérkezése, elbírálása
A pályázati ajánlat
22.1. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes nyilatkozatát, különösen:
a./ a pályázati felhívásban foglalt feltételekre vonatkozóan,
b./ a pályázat tárgyául szolgáló vagyon hasznosításának vagy a szolgáltatás teljesítésének a pályázati felhívásban megjelölt módjáról,
c./ a vételár vagy ellenszolgáltatás összegéről, fizetési feltételek vállalásáról.
22.2. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, akkor az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő
igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy az
általa meg 0jelölt személy rendelkezésére bocsátotta.
23.1. Az ajánlattevő az ajánlatában közölt egyes adatoknak az elbírálás utáni nyilvánosságra hozatalát is megtiltja,
kivéve az ajánlattevő a nevének, az ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek a nyilvánosságra hozatalát.
23.2. Az ajánlatot – ha a kiíró másképpen nem rendelkezik – zártan (például lepecsételt borítékban) kell benyújtani,
és fel kell tüntetni az adott pályázatra utaló jelzést.
A pályázati ajánlatok beérkezése, felbontása,
ismertetése
24.1. A pályázatok beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt
borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét.
24.2. A pályázatok bontásán a kiíró képviselője, az ajánlattevők, ill. meghatalmazottjaik, valamint a verseny tisztaságát biztosító személy lehet jelen.
24.3. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni
képviseleti jogosultságát, ill. annak mértékét.
25. Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő
megtiltotta. Az ajánlatok felbontásakor, ill. ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni.
26.1. A kiíró képviselője az ajánlatok felbontása után felvilágosításokat kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy
a pályázatok értékelése, ill. összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, ill. az azokra az érintett
pályázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. Ez nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását, csak az értelmezését szolgálhatja.
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26.2. Az ajánlatok értékeléséhez az előkészítést végző személy információkat köteles beszerezni a pályázók megbízhatóságáról.
A pályázat elbírálása
27.1. A pályázaton benyújtott ajánlatokat a kiíró vagy általa meghatározott bizottság, személy értékeli és bírálja el.
27.2. Az értékelő (elbíráló) az ajánlatok felbontását követően köteles megállapítani azt, hogy melyek azok az ajánlatok, amelyek érvénytelenek. Azoknak az ajánlattevőknek, akiknek a pályázatát érvénytelenítették, a pályázati
eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt.
28.1. Érvénytelen az ajánlat, ha:
a./ olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
b./ az ajánlatot a kiírásban meghatározott, ill. a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,
c./ az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,
d./ biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak
megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
e./ amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, valamely feltételhez
köti,
f./ olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az önkormányzattal vagy intézményével szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.
28.2. Az érvénytelen ajánlatot úgy kell tekinteni, mintha az érintett pályázó nem tett volna ajánlatot az adott pályázati eljárás keretében.
29. Érvényes az az ajánlat, amely mindenben megfelel – azaz mind formai, mind pedig tartalmi követelményeit
tekintve – a pályázati kiírásban foglaltaknak.
30. Ha a kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül a testület által fenntartott hatáskör esetén a
soron következő ülésen kell elbírálni.
31.1. A pályázat értékelésében, elbírálásában részt vevő személy nem lehet az ajánlatot benyújtó pályázó:
a./ a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,
b./ munkaviszony alapján közvetlen felettese vagy beosztottja,
c./ szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja,
d./ ha pályázó jogi személy vagy cég, annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezető állású alkalmazottja.
31.2. A 31.1. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében és elbírálásában résztvevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (továbbiakban: elfogultság).
31.3. A pályázat értékelésében, elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely, a 31.1. és 31.2. bekezdésekben körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn.
31.4. Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt.
32. A pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett
kell dönteni.
33.1. A pályázat elbírálásakor az elbírálásra jogosult köteles dönteni arról, hogy a pályázat eredményes volt-e, vagy
nem.
33.2. Eredménytelen a pályázat, ha:
a./ a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett,
b./ a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek, vagy más, a pályázatra
vonatkozó előírásnak,
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c./ kétfordulós pályázat esetén a második fordulón egyetlen ajánlattevő sem jelent meg, ill. a második fordulóra meghívott egyetlen pályázó sem tett olyan értékelhető ajánlatot, amely megfelelt volna a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek,
d./ a kiíró valamely ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit egyébként
súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázat érvénytelenítése mellett döntött,
e./ a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázat kiírását rendelje el.
34.1. Ha az ajánlatok értékelése és elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, az elbíráló az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A kért adatok, kérdésekre adott válaszok azonban a benyújtott ajánlat módosítását
nem eredményezhetik.
34.2. A kiíró az ajánlatokat kizárólag az elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel
külön meg kell állapodni.
35.1. A kiíró az egyfordulós pályázatnál a pályázatok elbírálását követően valamennyi érvényesen ajánlatot tett személyt ajánlataik módosítására hívhatja fel akkor, ha a pályázatok azonos, vagy közel azonos tartalmúak, továbbá akkor, ha ettől kedvezőbb eredmény várható.
35.2. Kétfordulós pályázat esetén a kiíró ajánlataik módosítására felhívja az első forduló valamennyi résztvevőjét,
vagy az általa meghatározott számú legjobbnak minősített ajánlattevőt, a pályázati kiírásban foglaltak szerint.
35.3. A kiíró ezt követően dönt az ajánlatok végső sorrendjéről.
A pályázat eredményének közzététele
36. A kiíró az ajánlatok elbírálására vonatkozó végső döntését a pályázati kiírásban meghatározott időpontban és
módon kihirdeti. A kihirdetésre – lehetőség szerint – ha az értékelés nyilvános volt az ajánlattevőket meg kell
hívni. A kihirdetésben jelen nem lévő ajánlattevőket a döntésről haladéktalanul írásban értesíteni kell.
37. A kiíró zártkörű (meghívásos) pályázat esetén az ajánlatkérés eredményét a pályázatban résztvevőkkel közvetlenül ismertetni kell.
38. Csak azzal a pályázóval köthető szerződés, aki a pályázat nyertese, mert összességében az önkormányzati
vagyon megvásárlása, hasznosítása, szolgáltatás ellátása szempontjából a kiírásban foglalt értékelési szempontoknak, ill. az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek legmegfelelőbb ajánlatot tette.
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A Somogy Megyei Közgyűlés
6/2012.(III.5.)
önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti
a) a Somogy Megyei Tanács által alkotott tanácsrendeletek felülvizsgálatáról szóló 4/1991.(IV.8.) önkormányzati rendelet,
b) a Somogy Megyei Tanács által alkotott tanácsrendeletek felülvizsgálatáról szóló 4/1991.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2006.(III.6.) önkormányzati rendelet,
c) a Somogy Megyei Tanács által hozott egyes tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
14/1992.(X.20.) önkormányzati rendelet,
d) a rendkívüli események jelentési rendje és a biztonsági szolgálat szabályairól szóló 5/1988. sz. megyei tanácsrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 12/1993.(VII.9.) önkormányzati rendelet,
e) a megyei önkormányzat közművelődési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló
11/1998.(VI.20.) önkormányzati rendelet,
f) a megyei önkormányzat közművelődési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló
11/1998.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2006.(III.6.) önkormányzati rendelet, a
4/2007.(III.13.) önkormányzati rendelet,
g) a közbeszerzési eljárásokról szóló 17/1995.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 6/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet,
h) a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 14/2007.(VII.30.) önkormányzati rendelet,
i) a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 14/2007.(VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2007.(X.23.) önkormányzati rendelet, a 18/2007.(XII.31.) önkormányzati rendelet, a
8/2008.(V.13.) önkormányzati rendelet, a 14/2008.(X.21.) önkormányzati rendelet, a 6/2009.(III.10.) önkormányzati rendelet, a 12/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelet, a 13/2010.(VI.1.)önkormányzati rendelet, a 18/2010.(X.12.) önkormányzati rendelet, a
23/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet, a
14/2011.(IV.26.) önkormányzati rendelet, valamint a 19/2011.(X.24.) önkormányzati rendelet,
j) a Somogy Megyei Önkormányzati intézményeinél az étkezés egyes szabályairól szóló 18/2004.(XII.27.)
önkormányzati rendelet,
k) a Somogy Megyei Önkormányzati intézményeinél az étkezés egyes szabályairól szóló 18/2004.(XII.27.)
önkormányzati rendeletet módosító 22/2005.(XII.26.) önkormányzati rendelet, a 36/2006.(XII.29.) önkormányzati rendelet, a 20/2007.(XII.31.) önkormányzati rendelet, a 17/2009.(XII.11.) önkormányzati rendelet, a 8/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet, valamint az étkezés egyes szabályairól szóló
18/2004.(XII.27.) önkormányzati rendeletet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alap- és
szakellátások formái, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjról szóló 18/2006.(V.22.)önkormányzati
rendeletet módosító 12/2008.(VIII.15.) önkormányzati rendelet,
l) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alap- és szakellátások formái, azok igénybevétele és a
fizetendő térítési díjról szóló 18/2006.(V.22.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló
34/2006.(XII.29.) önkormányzati rendelet,
m) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásról és gyermekvédelmi szakellátásokról szóló
5/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 11/2011.(IV.26.) önkormányzati rendelet,
n) a szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló
12/2002. (XII.31.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet, a
11/2004.(VII.19.) önkormányzati rendelet, a 12/2005.(X.24.) önkormányzati rendelet, a 21/2005.(XII.26.)
önkormányzati rendelet, a 35/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet, a 3/2007.(III.13.) önkormányzati
rendelet, a 4/2008.(III.4.) önkormányzati rendelet, az 5/2009.(II.23.) önkormányzati rendelet, a
2/2010.(I.5.) önkormányzati rendelet, a 7/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet, a 4/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet,
o) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 10/2011.(IV.26.) önkormányzati rendelet,
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az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek elszámolásáról szóló 2/1993.(II.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2006.(III.6.) önkormányzati rendelet.
2.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
közgyűlés elnöke
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2/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

1/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Somogy Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
1.

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2012.
február 19-től kezdődő hatállyal 2014. február
19-ig, határozott időre Kresz László 1026 Budapest, Balogh Ádám u. 14. szám alatti lakost
választja meg. Az ügyvezető a feladatot munkaviszonyban végzi. Díjazását havi 300.000
Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza a megyei
közgyűlés elnökét, hogy az ügyvezetővel az
alapító okirat és a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban kösse meg a munkaszerződést.

2.

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának
tagjaivá 2012. február 19-től kezdődő hatálylyal, 2014. február 19-ig az alábbi személyeket megválasztja:
1. Dr. Boda Róbert kaposvári lakost
2. Dr. Radics Gyula kaposvári lakost
3. Kiss Géza kaposvári lakost

A Somogyi Média Kft. alapító okiratának módosításáról
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogyi Média
Kft. ügyvezetőjének 2012. február 19-től kezdődő
hatállyal 2014. november 30-ig, határozott időre
Csányiné Fata Magdolna nagyatádi lakost választja
meg, akinek megbízási díját havi 68.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az ügyvezetővel az alapító okirat és a
jelen határozat rendelkezéseivel összhangban kösse
meg a megbízási szerződést.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogyi Média
Kft. székhelyét 7400 Kaposvár, Fő utca 10-ben határozza meg.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
megyei közgyűlés elnökét, hogy a Somogyi Média
Kft. alapító okiratának módosítását és a cégeljárásban szükséges egyéb okiratokat aláírja.
Felelős:
Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő:
azonnal
3/2012.(II.7.) közgyűlési határozat

A felügyelő bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.
3.

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
2012. február 19-től kezdődő hatállyal 2014.
február 19-ig a Kontroll Audit Könyvvizsgáló,
Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cégjegyzékszám: 14-04-301548, székhely: 7400
Kaposvár, Szántó u. 5., kamarai engedély
szám: 000644) választja meg. A könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Cseke László
(engedély száma: 001430).

4.

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Televízió Nonprofit Kft. székhelyét 7400 Kaposvár, Fő utca 10-ben határozza meg.

5.

A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
megyei közgyűlés elnökét, hogy a Somogy
Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítását és a cégeljárásban szükséges
egyéb okiratokat aláírja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő:azonnal

A Balaton Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról
A Somogy Megyei Közgyűlés a Balaton Fejlesztési
Tanácsba Hidvégi József közgyűlési tagot delegálja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 20.
4/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
történő delegálásról
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a Gelencsér Attilát,
a Somogy Megyei Közgyűlés elnökét delegálja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 20.
2. A közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum munkaszervezeti feladatainak ellátására
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalt javasolja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 20.
5/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Közgyűlés bizottsági struktúrájának átalakításáról
a./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet 56. § (1)
bekezdése értelmében a Somogy Megyei Közgyűlés
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Pénzügyi Bizottságába 2012. február 08. naptól kezdődően az alábbi személyeket választja meg:

álláshelyeket az önkormányzat 5 évig nem állítja
vissza.

Elnök:
Alelnök:

Felelős:
Határidő:

Csorba Ottó
Ormai István

Képviselő tagok: Bene Sándor
Ágoston Gábor
Majer István
Feigli Ferenc
Külső tagok:

FIDESZ-KDNP
független
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP

Mészáros Miklós FIDESZ-KDNP
Kecskés Gábor FIDESZ-KDNP
Kiss Szabolcs
SOMOGYÉRT

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 08.
b./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet 56.§ (1)
bekezdése értelmében a Somogy Megyei Közgyűlés
Területfejlesztési Bizottságába 2012. február 08. naptól
kezdődően az alábbi személyeket választja meg:
Elnök:
Alelnök:

Holovits Huba
FIDESZ-KDNP
Dr. Balázs Árpád FIDESZ-KDNP

Képviselő tagok: Csik László
Hidvégi József
Ander Balázs
Horváth István
Külső tagok:

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP

Bertók László
FIDESZ-KDNP
Dr. Sárhegyi Judit FIDESZ-KDNP
Sárdi Árpád
MSZP

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 08.

Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
2017. december 31.

2./ A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a
jóváhagyott
létszámleépítés
költségvetési
rendeleten történő átvezetését a 2012. évi
következő soros közgyűlésre terjessze elő. Ennek
megfelelően a Somogy Megyei Önkormányzati
Hivatal engedélyezett létszáma 116 főről 27 főre
módosul a létszámleépítést követően.
Felelős:
Határidő:

dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
2012. április

3./ A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a
Somogy Megyei Önkormányzat létszámcsökkentési
döntéséhez
kapcsolódó
kötelezettségek
teljesítéséhez kiírt költségvetési hozzájárulás iránti
pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
2012. március 30.

7/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Önkormányzatok Erdészeti és
Vadgazdálkodási Társulásának megszüntetéséről
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2.§ (6.)
bekezdése értelmében a 106/1991. (V.28.) KH
számú határozattal jóváhagyott, a Somogy Megyei
Önkormányzatok Erdészeti és Vadgazdálkodási
Társulását létrehozó megállapodást 2011. december
31-i hatállyal felmondja.

6/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámleépítéséről
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés az önkormányzati
hivatalnál 26 fő létszámleépítés végrehajtását
rendelte el a megyei önkormányzat feladatának
megváltozása miatt. A létszámleépítésben érintett
dolgozók továbbfoglalkoztatására a meglévő üres,
és előreláthatólag a megüresedő álláshelyeken,
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás,
feladatellátás
következtében
az
önkormányzat
fenntartói
körén
kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen a foglalkoztatottak munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Az
önkormányzat a tevékenységi körébe tartozó
feladatokat a létszámleépítés ellenére változatlan
színvonalon meg tudja oldani a tárgyévben és a
következő
években
is.
A
megszüntetett

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy a társulás tagjait hívja fel 2011.
december 31-i állapot szerinti tagdíjtartozásaik
rendezésére.
Felelős: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: azonnal
8/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. évi munkatervéről
l.) A Somogy Megyei Közgyűlés a 2012. évre szóló
munkatervét az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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Felelős: a bizottságok elnökei
Határidő: értelem szerint

2.) A Somogy Megyei Közgyűlés javasolja, hogy az
üléstervbe fel nem vett, de az előterjesztés 2. sz.
mellékletében szereplő témákat a bizottságok éves
munkatervük összeállításánál vegyék figyelembe.

8/2012.(II.7.) közgyűlési határozat 1. sz. melléklete
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. évi munkaterve
A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által meg-határozott feladatokat,
megvalósításuk érdekében 2012. évben a következő témákat tűzi napirendjére és az alábbi feladatokat határozza meg a
bizottságoknak:
I.
A közgyűlés ülésterve
JANUÁR 6. (Kaposvár)
Ünnepi közgyűlés – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között
FEBRUÁR 7.
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előadó:Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója

2.

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző

3.

Előterjesztés a közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

4.

- Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés vagyonrendeletének megalkotásáról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

5.

Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
önkormányzati rendeletének megalkotásáról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző

6.

Előterjesztés a Somogy Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

7.

- Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés a Somogy Média Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság
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Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke

9.

Előterjesztés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke

2012/2

10. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Előadó: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
11. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámleépítéséről
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

12. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzatok Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulásának megszüntetéséről
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

13. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi munkatervére
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

14. Beszámoló a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
15. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
16. Előterjesztés Segesd Község Önkormányzata Somogy megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázata támogatási szerződésének módosításáról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
17. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
18. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató a Somogy Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről ÁSZ jelentésről
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

FEBRUÁR 24. (Kaposvár)
Ünnepi közgyűlés – A kommunizmus áldozatainak emléknapja
MÁRCIUS/ÁPRILIS
1.

Előterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója

2.

Előterjesztés hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára, a felülvizsgálat alapján történő
rendeletmódosításokra, rendelet hatályon kívül helyezésekre
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Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:
- pénzügyi és vagyoni kihatású rendelet-tervezetek esetén a Pénzügyi Bizottság
3.

Előterjesztés a megyei önkormányzat gazdasági programjára
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság

4.

Előterjesztés Somogy megye 2011. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2012. évi nemzetközi tervről
Előadó: Witzmann Mihály a közgyűlés alelnöke

5.

Előterjesztés a 23/2011.(IV.1) közgyűlési határozat módosításáról
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző

MÁJUS/JÚNIUS
1. Előterjesztés a megyei önkormányzatnak a területfejlesztési feladatok keretében a megyei gazdasági életben
betöltött szerepéről különös tekintettel a gazdaságélénkítésre, beruházás ösztönzésre, pályázati lehetőségekre,
koordinációra, finanszírozásra, infrastruktúrára, fejlesztési tervekre
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
2. Beszámoló a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye
bűnügyi helyzetképéről
Előadó: Mergancz Sándor megyei rendőrfőkapitány
Witzmann Mihály a közgyűlés alelnöke
3. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a 190/2009.(IX.15.)Korm. rendelet 8.§ b) pontja alapján
Előadó: Fábián Éva megyei főépítész
4. Beszámoló a megyei területrendezési terv érvényesüléséről a 23/2011.(IV.1.) közgyűlési határozat alapján
Előadó: Fábián Éva megyei főépítész
SZEPTEMBER
1. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

2. Előterjesztés kitüntető díjak adományozására (zárt ülés)
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján
Előadó:Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság
4. Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepcióról és programról készítendő önkormányzati rendelet
megalkotásával kapcsolatos feladatokról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
5. Beszámoló Somogy megye foglalkoztatási, munkaerőpiaci helyzetéről és a megyei önkormányzat gazdasági programjához illeszkedő stratégiai lehetőségek bemutatásáról
Előadó: Dr. Szikra László igazgató, Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
6. Beszámoló a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

NOVEMBER/DECEMBER
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1. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

Közmeghallgatás
2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított
15/1995.(XII.23.) ÖR módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
4. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervére
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek
alapját képező célok meghatározására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
6. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

7. Tájékoztató a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
2013. JANUÁR 6.
Megyenap – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között
2013. FEBRUÁR
1.

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előadó:
Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi: - valamennyi bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója
Valamennyi közgyűlésen szereplő napirendek:

-

Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól
Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére
kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Beszámoló a bizottságra és a közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök gyakorlásáról (ha a két ülés között volt
átruházott hatáskörben döntés).
Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszak tisztségviselői és főjegyzői tevékenységéről.
Egyéb előterjesztések, amelyek előre nem tervezhetők.
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II.
SZERVEZÉSI FELADATOK
A BIZOTTSÁGOK, TISZTSÉGVISELŐK ÉS A KÖZGYŰLÉSI TAGOK FELADATAI
1./ A közgyűlés bizottsága a közgyűlés munkatervének megfelelően elkészíti 2012. évi munkatervét.
A bizottság a munkatervénél figyelembe veszi:
-

a megyei önkormányzat gazdasági programját,
az SZMSZ-ben meghatározott feladata alapján tervezhető témákat,
a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését,
a közgyűlésre javasolt, de napirendre nem kerülő témákat.

Felelős:
Határidő:

bizottság elnöke
bizottság titkára
2012. március

2./ A közgyűlés tisztségviselői biztosítják a közgyűlési döntések végrehajtását, szem előtt tartva a gazdasági programban meghatározottakat.
Felelős:
Határidő:

tisztségviselők
folyamatos

3./ A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gondoskodik a meghívottakról és
szervezi a testületi döntések végrehajtását.
Felelős:
Határidő:

Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
folyamatos
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8/2012.(II.7.) közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

A Somogy Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervéhez beérkezett javaslatok
Sorszám
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

*
**
***
****

Napirend

Javasolt
időpont
-

A szakképzés helyzete Somogy megyében különös tekintettel a szakképző intézmények együttműködésére, a munkaerőpiaci igények figyelembevételére és a piackonform pályairányításra
váró alsófokú oktatási intézményeknél. A Kamara szerepe a szakképzés terén az új Kamarai
törvény tekintetében*
A megyei önkormányzat szerepe a somogyi
gazdasági
életben
(gazdaságélénkítés,
beruházásösztönzés, pályázati lehetőségek, koordináció, finanszírozás, infrastruktúra, fejlesztési tervek, stb.**
Tájékoztató a Somogy Megyei Önkormányzat
2012. évi feladatairól, pályázati lehetőségeiről**
Tájékoztató Somogy megye 2012. évi közbiztonságának helyzetéről és bűnügyi helyzetképéről (mely tájékoztatónak tartalmaznia kell a
közbiztonság érdekében tett hatósági intézkedéseket is) **
Tájékoztató Somogy megye munkaerőpiaci
helyzetéről és a megyei önkormányzat gazdasági
programjához illeszkedő stratégiai lehetőségek
bemutatásáról***
Tájékoztató a Somogy megyében élő kisebbségek helyzetének áttekintéséről, valamint az őket
sújtó problémák megoldására irányuló tevékenységek bemutatásáról *
Előterjesztés a 23/2011.(IV.1) közgyűlési hatá- 2012. március
rozat módosításáról ****
2012. április
Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a 190/2009.(IX.15.)Korm. rendelet 8.§ b)
pontja alapján**
Beszámoló a megyei területrendezési terv érvényesüléséről a 23/2011.(IV.1.) közgyűlési határozat alapján **
a készítendő megyei stratégiák (kistérségi mellékúthálózat, térségi kerékpárúthálózat, geotermikus energia felhasználása, stb.) előkészítése
a készítendő megyei területfejlesztési terv előkészítése
a megyei főépítész kistérségi egyeztetéseinek
tapasztalatai
a meglevő térségi fejlesztési stratégiák (kistérségi és Leader-csoportok) értékelése
Somogy megy településhálózatának alakulása *

Javaslatot tevő
Dr. Büttner Tamás ügyvezető igazgató
Büttner Kft. Nagyatád, Taranyi út lp.
7500

Dr. Büttner Tamás ügyvezető igazgató
Büttner Kft. Nagyatád, Taranyi út lp.
7500
Füstös János Csurgó Város polgármestere
Füstös János Csurgó Város polgármestere

Füstös János Csurgó Város polgármestere
Füstös János Csurgó Város polgármestere
Fábián Éva megyei főépítész
Fábián Éva megyei főépítész

2012. április

Fábián Éva megyei főépítész

2012. ősz

Fábián Éva megyei főépítész

Beépítésre nem került
Beépítve a május/júniusi ülés napirendjei közé átdolgozott címmel
Beépítve a szeptemberi ülés napirendjei közé a korábbi, megyei foglalkoztatási helyzetről szóló beszámoló
napirendjébe
Beépítve a március/áprilisi ülés napirendjei közé
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9/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 2011.
évi költségvetésének teljesítéséről
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Területfejlesztési Tanács a 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.

3./ A közgyűlés - a 2. sz. melléklet szerint- jóváhagyja
a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi
működési támogatásához kapcsolódó elszámolást.
4./ A közgyűlés elrendeli a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolója, mérlege és
vagyonkimutatása, valamint 2011. évi működési támogatásához kapcsolódó elszámolás megküldését a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.

adatok: e. Ft-ban
a) tárgyévi költségvetési bevétele
aa) működési költségvetési bevétele
ab) felhalmozási költségvetési bevétele
ac) felszámolásból eredő bevétele
b) tárgyévi költségvetési kiadása
ba) működési költségvetési kiadása

14.513
14.451
62
0
20.557
17.518

- személyi jellegű kiadások

0

- munkaadókat terhelő járulékok

0

- dologi jellegű kiadások (ÁFA-val)

7.518

- ellátottak pénzbeli juttatásai

0

- speciális célú támogatások

0

- ezen belül a lakástámogatás összege
- támogatás értékű működési kiadás
bb) felhalmozási költségvetési kiadása
- beruházások előirányzata(ÁFA-val)
- felújítások előirányzata
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata

0
10.000
3.039
3.039
0
0

- ezen belül kiemelt előirányzatként

0

- intézményi beruházások összege

0

- a lakásépítés összege

0

- államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatai

0

c) költségvetési hiánya

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

6.044

ca) működési költségvetési hiánya

3.067

cb) felhalmozási költségvetési hiánya
d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett )
pénzmaradványa
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványa
db) d. ) pontból a felhalmozási hiány
finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványa

2.977
19.956

3.067

2.977

e) finanszírozási célú műveletek bevétele

0

f) finanszírozási célú műveletek kiadása

0

2./ A közgyűlés - az 1. sz. melléklet szerint- elfogadja a
Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi
vagyonkimutatását.

10/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által
támogatott pályázatok befejezett beruházásairól
1./

A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja
1.1. Ádánd Község Önkormányzat 2001.évi
CÉDE forrásból az „Általános iskola felújítása” című pályázat 140006301 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.
1.2. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat
2001.évi CÉDE forrásból a „Ravatalozó felújítása” című pályázat 140007501 D számú
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.
1.3. Berzence Község Önkormányzat 2001.évi
CÉDE forrásból a „Háziorvosi rendelő és
szolgálati lakás épületkomplexum felújítása”
című pályázat 140002501 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek
teljesítését.
1.4. Bodrog Község Önkormányzat 2001.évi
CÉDE forrásból a „Közvilágítás korszerűsítése” című pályázat 140005901 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.
1.5. Cserénfa Község Önkormányzat 2001.évi
CÉDE forrásból a „Villamoshálózat korszerűsítése” című pályázat 140002001 D számú
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.
1.6. Gyékényes Község Önkormányzat 1997.évi
TEKI forrásból a „Vízbázis bővítése, gépház
rekonstrukció” című pályázat 140000597 K
számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.
1.7. Igal Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE
forrásból az „Útfelújítás 700 fm” című pályázat 140003801 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.
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1.8. Kadarkút Város Önkormányzat 2001.évi
CÉDE forrásból az „Ált. isk. életveszélyes
tantermeinek kiváltása, 7 tanterem felújítása”
című pályázat 140008501 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek
teljesítését.
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1.18.

Porrogszentkirály Község Önkormányzat
1997.évi TEKI forrásból a „Szociális gondozóbázis kialakítása” című pályázat
140002097 K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.9. Kaposgyarmat
Község
Önkormányzat
2001.évi CÉDE forrásból az „Ifjúsági Klub
bővítési munkái” című pályázat 140002101
D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.19.

Porrogszentkirály Község Önkormányzat
2001.évi CÉDE forrásból a „Teleház kialakítása, berendezése” című pályázat
140000501 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.10.

Kaszó Község Önkormányzat 1998.évi
TEKI forrásból a „Külterületi összekötő út
felújítása” című pályázat 140001498 K
számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.20.

Rinyabesenyő Község Önkormányzat
2001.évi CÉDE forrásból a „Művelődési
ház, önkormányzati hivatal, orvosi rendelő
tetőfelújítása” című pályázat 140003301 D
számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.11.

Lábod Község Önkormányzat 1997.évi
TEKI forrásból a „Földgázellátás” című
pályázat 140001797 K számú támogatási
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.21.

Rinyaszentkirály Község Önkormányzat
1997. évi TEKI forrásból az „Átvezető
híd” című pályázat 140000797 K számú
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.22.

Ságvár Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból az „Irodahelyiségek kialakítása” című pályázat 140000901 D
számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.12.

Mesztegnyő
Község
Önkormányzat
2001.évi CÉDE forrásból a „Napközi otthonos óvoda nevelői szoba kialakítása”
című pályázat 140008201 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.13.

Nagyatád Város Önkormányzat 2001.évi
CÉDE forrásból a „Közvilágítás bővítése”
című pályázat 140005201 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.23.

Siójut Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból a „Ravatalozó építése”
című pályázat 140001301 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.14.

Nagyatád Város Önkormányzat 1997.évi
TEKI forrásból a „Tartós bentlakást biztosító, ápolást-gondozást nyújtó időskorúak
otthonának megteremtése” című pályázat
140001097 K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.24.

Som Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból az „Ingatlanvásárlás egészségügyi feladat ellátásához” című pályázat 140001101 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.15.

Nagyatád Város Önkormányzat 1997.évi
TEKI forrásból a „Termál és gyógyfürdőhöz kapcsolódó 200 férőhelyes kemping
kialakítása” című pályázat 140001197 K
számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.25.

Som Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból az „Ingatlanvásárlás egészségügyi feladat ellátásához” című pályázat 140001101 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.16.

Nagyatád Város Önkormányzat 1998.évi
TEKI forrásból a „Kerékpárút építése” című pályázat 140002598 K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek
teljesítését.

1.26.

Somogybükkösd Község Önkormányzat
1997. évi TEKI forrásból a „Somogybükkösd alsó faluba vezető út felújítása” című
pályázat 140004197 K számú támogatási
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.17.

Porrog Község Önkormányzat 1996.évi
TEKI forrásból az „Orvosi rendelő korszerűsítése” című pályázat 1400002 K számú
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.27.

Somogyegres Község Önkormányzat
1999. évi CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő felújítása” című pályázat 140006199
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számú bankszámlára vonatkozó felhatalmazó levél visszavonásához.

D számú támogatási szerződéséből eredő
kötelezettségeinek teljesítését.
1.28.

Somogyszob Község Önkormányzat 1998.
évi TEKI forrásból a „A DRV Rt tulajdonát képező 4. számú ivóvíz kút megvásárlása” című pályázat 140001298 K számú
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.29.

Somogyszob Község Önkormányzat 1997.
évi TEKI forrásból a „Gázközmű építés”
című pályázat 140002897 K számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.30.

Somogyzsitfa Község Önkormányzat
2001. évi CÉDE forrásból a „Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta autóbuszöblözet kialakítása” című pályázat 140004901 D számú
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.37.

Kassai Lajos 2000.évi TFC forrásból a
„Szociális épület kialakítása, Bárdudvarnok, Csákberek” című pályázat 140002220
C számú támogatási szerződéséből eredő
kötelezettségeinek teljesítését és hozzájárul
a támogatás biztosítékául szolgáló, a
Drávamenti Takarékszövetkezetnél vezetett 66300153-11500092 és az OTP Bank
Zrt-nél vezetett 11773432-0065945300000000 számlákat terhelő felhatalmazó
levelek visszavonásához.

2./ A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a támogatottak, valamint a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Szenyér Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból a „Háziorvosi számítógép
beszerzése” című pályázat 140005001 D
számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

11/2012.(II.7.) közgyűlési határozat

1.32.

Szólád Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból az „Óvoda és könyvtár tető és homlokzat felújítása” című pályázat
140002401 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1./

1.33.

Tarany Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból a „Ravatalozó előterének
építése” című pályázat 140004801 D számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.34.

Várda Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból a „Köztemető kerítés építése kapukkal” című pályázat 140007801
D számú támogatási szerződéséből eredő
kötelezettségeinek teljesítését.

1.35.

Vörs Község Önkormányzat 2001. évi
CÉDE forrásból a „Gépbeszerzés és műszervásárlás” című pályázat 140001501 D
számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését.

1.31.

Segesd Község Önkormányzata Somogy Megyei
Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázata
támogatási szerződésének módosításáról

2./

1.36.

Olajtanya Bt. 2003.évi KKC forrásból a
„Olajhegyi lovasbázis vendéglátó egységének bővítése, átalakítása” című pályázat
14028KKC03 számú támogatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését
és hozzájárul a támogatás biztosítékául
szolgáló Bárdudvarnok 029/16 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett jelzálog törléséhez, illetve a Magyarországi Volksbank Rt.- nél
vezetett 141000110-53684749-01000005

A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul a 2005.
évi TEKI Célelőirányzatból a Segesd Község Önkormányzat „Családsegítő- és gondozási központ
felújítása” című pályázatára megítélt 6.316.764,Ft támogatás 140033105 K számú támogatási
szerződéshez kapcsolódó funkcióváltásához, mely
szerint a pályázattal érintett épületben a továbbiakban nem működik idősek klubja, viszont a támogatási szerződésben kötelezettséggel terhelt
időszakban is közösségi célokat szolgál, és a település a vállalt alapfeladatot továbbra is ellátja.
A közgyűlés elrendeli a határozat kivonat megküldését a támogatott, valamint a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága
részére.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

12/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére
kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat
mellékletében (1. számú melléklet) szereplő beruházások vonatkozásában hozzájárul a támogatási
szerződések lezárásához, valamint a biztosíték törléséhez.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
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Az eredeti költségvetés alábbi tételeinek
ténylegesen megvalósult mennyiségei:
„8. Taréjgering készítése égetett
agyagcseréppel” 14 m
„9. Függőeresz csatorna…” 28 m
„10. Lefolyócső szerelése…” 7 m.
A fentieken túl elkészült két tartóoszlop, valamint a felújítás, építés miatt szükségessé
vált festési munkák is megvalósultak. A
költségvetés módosítással nem érintett tételei megvalósultak. A fenti változtatással a
pályázat összköltsége, valamint forrásösszetétele nem változik.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat
mellékletében (2. számú melléklet) szereplő számlavezető pénzintézet, valamint bankszámlaszám
módosításokhoz hozzájárul. Bankszámlaszám megszűnése esetén a felhatalmazó levél a támogatási
szerződés módosítás hatályba lépését követően törölhető.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
3. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat
mellékletében (3. számú melléklet) szereplő adószám változásokhoz hozzájárul.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
4. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul
4.1

Kaposkeresztúr Község Önkormányzata
2007. évi CÉDE előirányzatból 139.026,- Ft
támogatásban részesített „Játszótéri eszközök felújítása” című, 140006607D számú
támogatási szerződés 1.) d. számú pontjában
szereplő megvalósítás helyének változásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés megvalósításának helye: 7259
Kaposkeresztúr, 118, 234 hrsz.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

4.2

Somogyaszaló Község Önkormányzata
2008. évi CÉDE előirányzatból 2.342.889,Ft támogatásban részesített „Önkormányzati
épület (Polgármesteri Hivatal) tetőhéjazat
cseréje” című, 140009908D számú támogatási szerződés 1.) d. számú pontjában szereplő megvalósítás helyének változásához az
alábbiak szerint:
A fejlesztés megvalósításának helye: 7452
Somogyaszaló, Kossuth L. u. 107. (56. hrsz)
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

4.3

4.4

Somogysimonyi Község Önkormányzata
2007. évi CÉDE előirányzatból 72.030,- Ft
támogatásban részesített „Községgazdálkodás feladatkörébe tartozó kisgépbeszerzés”
című, 140001507D számú támogatási szerződés műszaki tartalmának változásához az
alábbiak szerint:
A pályázat keretében egy „Honda GCV
160E” típusú 5,5 Le teljesítményű motorral
felszerelt fűnyíró került beszerzésre.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
Nikla Község Önkormányzata 2007. évi
CÉDE előirányzatból 649.425,- Ft támogatásban részesített „Ravatalozó épület tetőszerkezet építése” című, 140010307D számú
támogatási szerződés műszaki tartalmának
változásához az alábbiak szerint:
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4.5

A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul
Péterhida Község Önkormányzata 2007. évi
CÉDE előirányzatból 81.660,- Ft támogatásban részesített „Fűnyíró gépek beszerzése”
című, 140005607D számú támogatási szerződés vonatkozásában a selejtezett MTDG46MO típusú fűnyíró újbóli beszerzéséhez
azzal, hogy a selejtezés és az új eszköz beszerzése között eltelt időszakkal a kötelezettségvállalás időtartamát meg kell hoszszabbítani. Ennek megfelelően a fent megnevezett eszköz esetében a fenntartási kötelezettség 2018.10.09-ig áll fenn.
A felmerülő költségeket az Önkormányzat
saját forrásból finanszírozta.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

5. A közgyűlés elrendeli a határozat megküldését a
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
13/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére
megítélt támogatás visszavonásáról
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés visszavonja Csurgó
Város Önkormányzata 2007. évi CÉDE előirányzatból
7.370.000,-Ft támogatásban részesített „Mesevár óvoda
fűtés korszerűsítés” című, 140004007D számú támogatási szerződése keretében jogosulatlanul igénybe vett
731.519,-Ft támogatást kamatokkal növelt összegben
az alábbiak szerint:
A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe
vett támogatás összegét a Támogatási Szerződés rendelkezéseivel összhangban és az Áht. 64/B. §-ban rögzített késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon
belül a 10032000-00282022-00000000 számlaszámra a
támogatási szerződés számának megjelölésével.
A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
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visszavonás hatálya: 2012. február 7.
tőke összege: 731.519,- Ft
kamat összege a visszavonás napjáig: 502.282,-Ft
napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás
napjától a tényleges visszafizetés napjáig): 348,-Ft

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt.
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
14/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács módosított
alapító okirata elfogadásáról és tag delegálásáról
1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a határozat
1. sz. melléklete szerinti tartalommal az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatát azzal, hogy a tagdíjfizetéssel kapcsolatos álláspontját a minisztériummal való
egyeztetést követően alakítja ki.
2. A közgyűlés Majer István közgyűlési tagot delegálja tagként a térségi fejlesztési tanácsba.
3. A közgyűlés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács
2012. évi működésének támogatására az általános
tartalék terhére 100.000 Ft-ot biztosít.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 20.
15/2012.(II.7.) közgyűlési határozat
Tájékoztató a Somogy Megyei Önkormányzat
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült ÁSZ
jelentésről
A Somogy Megyei Közgyűlés
1.) elfogadja az Állami Számvevőszék jelentésében
foglalt megállapításokat,
2.) az Állami Számvevőszék javaslatai alapján intézkedési tervet nem készít, mert a javasolt intézkedések részben megtörténtek, részben pedig az intézményátadás kapcsán a feladat átkerült a Megyei
Intézményfenntartó Központhoz.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Alakszerű határozat meghozatala nélkül:
A közgyűlés a 2011. november 11. és 2012. január 31.
közötti tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
_________________________
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Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 2011.
adatok ezer forintban értendőek

Eszközök
A/ Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
Ebből
3/b. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok
II. Tárgyi eszközök
Ebből
2/b. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

Források
3745
0
0

3745
0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésba adott, ill.
vagyonkezelésbe vett eszközök

0

E/ Tartalékok
I. Költségvetési tartalék
Ebből
1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
2. Előző év költségvetési tartalék elszámolása

7979
0
0

II. Vállalkozási tartalék

0

Tartalékok összesen

7979

3745

B/ Forgóeszközök ( törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Ebből
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

43
9784
0

Forgóeszközök összesen:

9827

Eszközök összesen:

0
3745
0
3745

3745

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektett eszközök összesen:

D/ Saját tőke
1. Induló tőke
2. Tőkeváltozás
3. Értékelési tartalék
Saját tőke összesen

0
0
0
9827

13572

F/ Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Ebből
1. Költségvetési passzív függő elszámolások
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
Kötelezettségek összesen:

Források összesen:

0
0
1848
0
1848
1848

13572

1907. Somogy Megyei Területfejlesztési
Somogyi
Közlöny
2012/2
2.10.
Tanács
használatában lévő ingó vagyontárgyak
Sor-szám
2
3
4
5
6
7
8
9

Azonosító
502
504
505
506
507
508
509
510

16
18
20
21
23
24
25
28
29
30
31
32

000482-131191
000494-131191
000506-131191
000510-131191
000511-131191
000513-131191
000520-131191
000526-13111
000528-13111
000529-13111
000531-13111
471

48
50
51
52
53
54
55
56

000227-131192
000434-131192
000446-131192
000448-131192
000454-131192
000500-13112
000508-13112
000514-13112

NOTEBOOK ACER /GELENCSÉR ATTILA/
RICOH AFICIO MPC3000 FÉNYMÁSOLÓ /220. IRODA/
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD/BECKER ROLND/
SZÁMÍTÓGÉP/DR.ORBÁN ÁKOS/
DEL INSPIRON N5110 NOTEBOOK
P4 SZÁMÍTÓGÉP
RICOH AFICIO MPC3001AD DIG.MÁSOLÓGÉP
SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ
131112 Ügyvitel- számításteyhnikai eszközök aktivált állománya
SZÁMÍTÓGÉP CPU CELERON/Baloghné/
MONITOR 17"/LEHOCZKINÉ/
HÁLÓZAT ÉPITÉS 23 VÉGPONT
SZÁMITÓGÉP/KURUCZ MAGDOLNA/
SZÁMITÓGÉP/KOCSISNÉ/
PROJEKTOR (HITACHI 2200)Tihanyi I.
SZÁM.GÉP ASUS P4/CSÁSZÁR KINGA/
MONITOR 17" SAMSUNG/CSEPELI ANDREA/
MONITOR 17" SAMSUNG/BARANYÓ A./
MONITOR 17" SAMSUNG/NESZMÉNYI ZS./
MONITOR 17" SAMSUNG/TIHANYI ILONA/
NYOMTATÓ PRI DESKJET 930C/FURUGLYÁS K./
1311912 Teljesen ( 0-ig ) leírt ügyvitel- és számítástechnikai eszközök
FAX PANASONIC/225.ir./
DIGITÁLIS KAMERA/Tihanyi Ilona/
GÖRGŐS KONTÉNER/237.ir./
BUTOR/237.IR./
FELLOWES SPIRÁLOZÓGÉP/220.ir./
SAMSUNG MIKROSÜTŐ/240.Konyha/
KAROS FORGÓSZÉK/224.ir./
KOMBINÁLT ÍRÓASZTAL/225.IR./
1311922 Teljesen (0-ig) leírt egyéb gépek, berendezések és felszerelései

Ingó vagyon összesített
értéke (eFt)
40
620
105
31
246
188
2339
176
3745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb ingóság összesített értéke

3745

Megnevezés

Adatforrás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás

Megjegyzés
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2. 12. 7. Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács használatában lévő egyéb vagyonelemek
Sorszám

Azonosító

1 000113-11193
2 000040-11193
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

000038-11194
000039-11194
000053-11194
000054-11194
000064-11194
000065-11194
000083-11194
000086-11194
000087-11194
000088-11194
000089-11194
000094-11194
000095-11194
000096-11194
000097-11194
000098-11194
000099-11194
000101-11194
000102-11194
000103-11194
000104-11194
000105-11194
000106-11194
000107-11194
000108-11194

Megnevezés

ARMADA-BÉR PROGRAM
BELÉPÉSI DIJ
111932 Teljesen ( 0-ig ) leírt vagyoni értékű jogok aktivált állománya
AGM szelvény CD lemezen
MS OFFICE 95 + MS WINDOWS 95
MS WINDOWS 95 MAGYAR OEM SZOFTVER
MS OFFICE 97 MAGYAR STANDARD
WINDOWS 98 CD MAGYAR OEM
OFFICE PRO97 WIN32 HUN
OFFICE 2000 SMALL BUSENISS OEM
WINDOWS 98
OFFICE 2000 PROFESSIONAL OEM MAGYAR
PROGRAM
KAPOCS SZOFTVER
PROGRAM OFFICE 2000 SBE
OFFICE 2000 PROGRAM
OFFICE 2000 PROGRAM
PROGRAM OFFICE /MAGYAR/
PROGRAM WIN.
PROGRAM OFFICE
PROGRAM WIN XP PROFESSIONAL
PROGRAM WIN XP PROFESSIONAL
PROGRAM ACTIVE VIRUSSCAN
SOMOGY MEGYE KÖZÉPTÁVU FEJLESZTÉSI PROGR
SZOFTVER (INTERNETES HONLAP)
SZOFTVER(INTERNETES HONLAP)
PROGRAM OFFICE
PROGRAM WIN OFFICE

Egyéb
Immateri
vagyonele
Egyéb aktív
Követelés
ális
mek
Megjegyzés
pénzügyi
Adatforrás
ek (eFt)
javak
összesített
elszámolások
(eFt)
értéke
(eFt)
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
0
0 analitikus nyilvántartás
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

000109-11194
000110-11194
000114-1114
000115-1114
000117-1114
000118-1114
100
101
102
103
104
91
92
93
94
95
96
97
98
99

48 311
49 B001
50 B002
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PROGRAM WIN OFFICE
PROGRAM WIN OFFICE
PROGRAM OFFICE 2003
PROGRAM OFFICE 2003
PROGRAM OFFICE 2003 OEM
PROGRAM WIN XP PROFESS.
PROGRAM WIN XP OFFICE PROF.
PROGRAM WIN XP OFFICE PROF.
WINDOWS MILLENIUM
WINDOWS MILLENIUM
WINDOWS MILLENIUM
OFFICE 2000 PROF.
OFFICE 2000 PROF.
OFFICE 2000 SBE
OFFICE 2000 SBE
WINDOWS MILLENIUM
WINDOWS MILLENIUM
WINDOWS MILLENIUM
WINDOWS MILLENIUM
WINDOWS MILLENIUM
111942 Teljesen (0-ig ) leírt szellemi termékek aktivált állománya
Területfejlesztési Tanács pénztára
Területfejlesztési Tanács bankszámlája (10039007- 01300183- )
Területfejlesztési Tanács bankszámlája( 10039007- 00283896- )
Pénzeszközök összesen
Egyéb vagyonelemek összessített értéke

2012/2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
358
9426
9827

analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás
analitikus nyilvántartás

43 analitikus nyilvántartás
358 analitikus nyilvántartás
9426 analitikus nyilvántartás
9827
9827
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2. sz. melléklet
A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács szöveges szakmai beszámolója
2011. év
I. A Tanács szakmai tevékenységének értékelése:
1. A megyei területfejlesztési tanács együttműködésének bemutatása és annak értékelése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvényben nevesített, a tanács munkájában
szavazati jogú, tanácskozási jogú tagként, továbbá állandó és eseti meghívottként részt vevő szereplők
által képviselt szervezetekkel, intézményekkel.
A megyei területfejlesztési tanács feladatai 2011. évben változatlanul a szerződéses állomány kezelésére, a támogatási szerződések módosítására, a monitoring ellenőrzéseket követő intézkedésekre irányultak. A Somogy Megyei Közgyűlés 85/2011.(IX.28.) KH- ával fogadta el a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a megyei közgyűlés elnöke által a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácsban képviselt álláspontról szóló beszámolót.
2. A megye területfejlesztési koncepciója (és amennyiben együtt készült, területrendezési terve) értékelésének tapasztalatai, vagy az értékelés tervezett ideje és fókuszpontjai; a koncepció (és amennyiben
együtt tervezik felülvizsgálni, a területrendezési terv) felülvizsgálatának tervezett ütemezése.
3. A megye terveit megalapozó társadalmi-gazdasági helyzetfelmérések, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése érdekében elvégzett tevékenységének összefoglalása.
4. A megye kistérségeinek területfejlesztési koncepcióiról és programjairól, valamint a szomszédos
megyék, illetve a regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, rendezési tervekről nyilvánított
véleményének összefoglalása.
5. A megye fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok felsorolása, tartalmának rövid bemutatása.
6.A sikeres pályázatok ismertetése: a pályázat célja, a pályázó szervezet, a projekt teljes költsége, a
támogatás teljes összege és az önerő forrása/forrásai.
7. A decentralizált pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok részletes bemutatása. A
támogatások eredményeinek előirányzatonkénti bemutatása, ami kitér a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos tapasztalatokra, javaslatokra és az ellenőrzési jegyzőkönyvek konklúzióira.
II. A megyei területfejlesztési tanács szakmai tevékenysége:
Az 1996-2006. években a TEKI, CÉDE, HÖF, LEKI, TFC, illetve ISZVP terhére megítélt támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerződések (a továbbiakban: szerződések) kezelése
során:
1. Az elvégzett ellenőrzések száma, tapasztalatok összegzése
306
Lezárt szerződések száma 2011. január 1-től:
207
A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk eredményének megjelölésével, az elutasított és megkötött szerződésmódosítások száma:
3
4. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések száma, oka:
0
5. Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési kérelmek
száma:
0
6. A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatok összegzése:
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a pályázók többsége vállalt kötelezettségeit teljesítette. Problémaként jelentkezik megyénkben is, hogy a pályázók egyre nehezebben tudnak eleget tenni működtetési kötelezettségüknek.
7. A megyei területfejlesztési tanács együttműködésének értékelése az előirányzat felhasználására
vonatkozó jogszabályban felsorolt szervezetekkel: A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács a
295/2005. (XII. 23.) Kormányrendeletben felsorolt szervezetek mindegyikével az előírtaknak megfele2.
3.
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lően együttműködött. Valamennyi szerv esetében személyes kapcsolatokat épített ki, melyek megkönnyítették a gyors és eredményes munkavégzést.

III.

A megyei területfejlesztési tanács adatai:

1. A tanács tagjainak felsorolása:
Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke,
Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere,
Hídvégi József, a Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke, a Miniszter képviselője,
Czeferner Józsefné, Dr. Sárhegyi Judit és Füstös János a megyében működő többcélú kistérségi
társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok képviselői,
Varga István, az MVH főosztályvezető-helyettese.
2. A tanács állandó meghívottjainak felsorolása:
Dr. Neszményi Zsolt, a Somogy Megyei Kormányhivatal főigazgatója,
Dr. Tarrné, Dr. Törzsök Piroska, a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ megbízott igazgatója,
Dr. Totth László, a Somogy Megyei Civil Egyeztető Fórum elnöke
Tóth Péter, a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság igazgatója
Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Dr. Exner Zoltán, a Somogy Megyei Területi Agrárkamara elnöke
Karvalics Ottó, Barcs Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Schmidt Jenő, Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Füstös János, Csurgó Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Holovits Huba, Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Dr. Sütő László, Marcali Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Dr. Balázs Árpád, Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Zsombok Lajos, Pogányvölgyi Kistérségi Társulás elnöke
Ormai István, Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnöke
Berényi László, Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Szolga József, Horvát Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Dr. Vörös Tamás, főjegyző, a munkaszervezet vezetője
Becker Roland, főosztályvezető
Baloghné Molnár Ida, főosztályvezető-helyettes, a munkaszervezet titkára
Fábián Éva, megyei főépítész
3. A tanács mellett működő kistérségi civil fórum tagjainak felsorolása: Dráva Szövetség, LANIUS
Természetvédelmi Egyesület, Bányai Panoráma Egyesület, MERNYÉÉRT SOMOGYÉRT DÉLDUNÁNTÚLÉRT Közhasznú Egyesület, Természetvédő Turisták „SOMOGYÉRT” Egyesület, Kaposvár Polgáraiért” Egyesület, Somogyi Munkanélküliekért Alapítvány, Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány, Kisbajomi Etnikai Cigány Szervezet, Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért, Ipartestületek Somogy Megyei Szövetsége, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Somogy Megyei Képviselete, Zöld Régiók Európában Alapítvány, Nonprofit Szektorért Alapítvány, Magyar Település-és Területfejlesztők Szövetsége, Cigány Kisebbségi
Önkormányzatok Somogy Megyei Társulása, Cigányokért az Európai Unióban Egyesület, Dráva
Szövetség.
4. A tanács üléseinek száma:
3
5. A tanács évi költségvetése:
a. Bevételi előirányzat:
14.723
b. Kiadási előirányzat:
22.758
6. A tanács által meghozott döntések száma:
339
7. A tanács által meghozott támogatási jellegű döntések száma, előirányzatonkénti bontásban:
0
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A megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetének adatai:

1. A munkaszervezet jogi formája: A munkaszervezeti feladatokat- nem önálló jogi személyiségű
szervezet-hanem a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás alapján a Stratégiai Fejlesztési Főosztály Területfejlesztési Irodája látja el.
2. A munkaszervezet tulajdonosi összetétele: A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács önálló jogi
személyiséggel rendelkező munkaszervezetet nem működtet.
3. A munkaszervezet szervezeti felépítése: A Tanács Munkaszervezetének feladatait a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az Önkormányzati Hivatal Stratégiai Fejlesztési Főosztályának Területfejlesztési Irodája látja el, azonban ezen felül alkalomszerűen munkájukat
segítik a főosztályának további munkatársai. Az e feladatokat ellátó köztisztviselők a megyei önkormányzati hivatallal állnak köztisztviselői jogviszonyban, ezért illetményük fedezete a Tanács
költségvetéséből átadásra kerül az önkormányzat részére.
4. A munkaszervezet létszáma: A megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetének feladatait ellátó iroda és az e feladatokban esetileg közreműködő köztisztviselők száma 3 fő. Az előzőek mellett
megbízási szerződéssel 1 fő jogi szakértő vesz részt a munkavégzésben.
5. A munkaszervezet elhelyezése: A munkaszervezet a Somogy Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Főosztályának irodájaként működő munkaszervezet elhelyezése a Megyeháza épületében (7400
Kaposvár, Fő u. 10.) történt meg.
6. A munkaszervezet tárgyévi kiadási és bevételi főösszegei: A munkaszervezet nem rendelkezett külön költségvetéssel. A munkaszervezet személyi és infrastrukturális költségeire vonatkozóan a megyei önkormányzattal kötött megállapodása alapján átadott pénzösszeg nyújtott fedezetet.
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Kiadás típus

A Somogy megyeiSomogyi
Területfejlesztési
Tanács pénzügyi elszámolása
Közlöny
A)
Számla vagy egyéb
bizonylat sorszáma

B)
Számla vagy egyéb
bizonylat kelte

C)
Számla vagy egyéb
bizonylat teljes összege
(Ft)

I. Működési kiadások összesen

D)
A támogatás terhére a
számla vagy egyéb
bizonylat összegéből
elszámolt összeg (%)

2012/2
E)
A támogatás terhére a
számla vagy egyéb
bizonylat összegéből
elszámolt összeg (Ft)

F)
Számla vagy
egyéb bizonylat
tárgya

2 500 000

2 400 000

0

0

I.1. Személyi jellegű kiadások

G)
Számla vagy egyéb bizonylat
kapcsolódása a Tftv-ben foglalt
feladatokhoz (jogszabályi
hivatkozás megjelölésével)*

-

I.1.1. személyi juttatások
I.1.2. munkaadókat terhelő járulékok

2 500 000

I.2. Dologi jellegű kiadások összesen:
I.2.1. készletbeszerzés
I.2.2. szolgáltatások

CO8SB0481798
OQ0SA1980203
OQ0SA1980209
OQ0SA1980217
OQ0SA1980220
OQ0SA1980234
OQ0SA1980246
OQ0SA1980154

2011.02.17
2011.03.10
2011.04.28
2011.05.02
2011.06.14
2011.09.08
2011.11.24
2011.12.21

250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
750 000
250 000

I.2.3. különféle dologi kiadások
I.2.4. egyéb folyó kiadások

2 400 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
-

0

II. Felhalmozási kiadások összesen

250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
750 000
150 000

0
-

II.1. intézményi beruházások, felújítások
III. Pénzeszköz átadás

5 000 000

Mindösszesen:

7 500 000

40%

2 000 000
4 400 000

*: az oszlopban kérjük annak feltüntetését is, hogy az adott összeg, vagy annak egy része reprezentációs célú kiadás-e

Kelt: Kaposvár, 2012. január 11.
Cégszerű aláírás:
………………………………………….……………...………..
(A törvényes képviselő nevét nyomtatott betűvel is kérjük kiírni!)
Könyvvizsgálói nyilatkozat:
A könyvvizsgálat során a/az ……………………………….. (Támogatott neve) pénzügyi elszámolását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam, és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolást a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák és egyéb bizonylatok a
számlaösszesítőben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottnál eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, jelen támogatási szerződés keretében történő elszámolás
ténye a szerződésszámmal és az elszámolt összeg megjelölésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem került elszámolásra. A számlák pénzügyi
teljesítése banki és pénztári bizonylatok alapján igazolt. A feltüntetett tételek vonatkozásában a kötelezettségvállalás dokumentuma rendelkezésre áll. A számlák által igazolt gazdasági események időpontja a szerződésben rögzített
felhasználási időtartamba esik, és kifizetésük jelen összesítő aláírásának napjáig megtörtént.
Könyvvizsgáló aláírása:
………………………………………….……………...………..
(Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, és kamarai tagsági számát is kérjük kiírni!)
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2. melléklet
A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács élő* szerződésállománya 2011.
december 31-én
Év

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Előirányzat

Szerződések száma (db)

TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
16
8
0
0
1
122
63
0
0
6
109
82
0
0
0
122
83
0
0
0
172
82
0
1
0
151
122
0
0
0
86
36
67
0
0
0
0
0
0
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TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI
ISZVP**

2008

2009

Összesen:

2012/2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1336

*: az élő szerződésállományba nem kell beleszámolni az Alaptábla fülön szereplő
"befejezett (pénzügyileg és kötelezettségvállalás szempontjából lezárult), és a
Tanács által tárgyévben lezárt" státuszú szerződéseket
** az ISZVP-re vonatkozó adatszolgáltatást csak az érintett megyék esetén kérjük
kitölteni
Dátum: kaposvár, 2012. január 11.
Képviseletre jogosult aláírása

Fejlesztés
megvalósításának
helye

egyösszegben történő visszafizetés esetén a visszafizetési határidőt a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
Összesen:

szerződés teljesítése folyamatban van, pénzügyileg nem zárult le
pénzügyileg lezárult, kötelezettségvállalás teljesítése folyamatban, ide értve a visszavont támogatás részletekben történő teljesítését is
befejezett (pénzügyileg és kötelezettségvállalás szempontjából lezárult), de a Tanács által le nem zárt
befejezett (pénzügyileg és kötelezettségvállalás szempontjából lezárult), és a Tanács által tárgyévben lezárt
Megjegyzés

Támogatási szerződés állapota

Részletfizetés teljesítésének végső
határideje
(év/hó/nap)

Részletfizetés időtartama
(hónap)

Visszavont támogatás összege
kamattal együtt
(Ft)

Somogyi Közlöny

Visszavonás jellege
(teljes/részleges)

Esetleges visszavonás dátuma

Szerződésmódosítás tárgya

Szerződésmódosítás dátuma

Kezdeményezett intézkedés

Az ellenőrzés megállapításai

Lefolytatott ellenőrzések időpontja

Kötelezettségvállalás (fenntartási,
szolgáltatási, foglalkoztatási stb.)
lejárata
(év/hó/nap)

A projekt befejezésének dátuma

A projekt megkezdésének
szerződés szerinti dátuma

Támogatási szerződés
megkötésének dátuma

Szerződés száma

Folyósított támogatás összege
(Ft)

Szerződés szerinti támogatási
összeg
(Ft)

A projekt összköltsége
(Ft)

Megítélt támogatás összege
(Ft)

Település

Kistérség

Megye

Régió

Pályázat tárgya/fejlesztés célja

Támogatott neve

Sorsz.
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I. Döntés pályázatok lezárásáról

. sz. napirend
1. számú melléklet

12/2012.(II.7.) közgyűlési
határozat 1. sz. mell.

Határozat Támogatás
Előirányzat
alszáma
éve

Támogatási
szerződés
száma

Pályázó neve

Zákány Község
Önkormányzata

Humán
Infrastruktúrát
Somogy
létrehozó beruházás

2006.10.01

2011.09.30

Beruházás
megnevezése

Megye

Működtetési
kötelezettség
kezdete

Működtetési
kötelezettség
vége

1

2003

TTFC

TTFC/DD/14000
57/2003

2

2003

TTFC

TTFC/DD/14000
65/2003

Kaposhomok
Önkormányzat

Kultúrház fűtésének
korszerűsítése

Somogy

2004.09.01

2009.08.31

3

2003

TTFC

TTFC/DD/14000
78/2003

Nagyatád Város
Önkormányzata

Kisbusz beszerzése

Somogy

2006.11.01

2011.10.31

4

2003

TTFC

TTFC/DD/14000
85/2003

Vízvár Község
Önkormányzata

Nagysebességű,
szélessávú Internet
hozzáférés

Somogy

2005.08.01

2010.07.31

Somogy Megyei
Önkormányzat

Kunffy Lajos
Emlékmúzeum,
állandó kiállítás
felújítása és
korszerűsítése

5

2004

TRFC

TRFC/DD/14000
27/2004

Somogy

2006.10.01

2011.09.30

Megjegyzés
Támogatási szerződés
lezárható, valamint a
felhatalmazó levél
törölhető.
Támogatási szerződés
lezárható, valamint a
felhatalmazó levél
törölhető.
Támogatási szerződés
lezárható, valamint a
felhatalmazó levél
törölhető.
Támogatási szerződés
lezárható, valamint a
felhatalmazó levél
törölhető.
Támogatási szerződés
lezárható, valamint a
felhatalmazó levél
törölhető.
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II. Döntés bankszámlaszám változásról

. számú napirend
2. számú melléklet

12/2012.(II.7.) közgyűlési határozat 2 sz. m
Határozat Támogatás Előirány
alszáma
éve
zat

Támogatási
szerződés
száma

Pályázó neve

Beruházás
megnevezése

Megye

Támogatási
szerződésben
szereplő
számlavezető
pénzintézet

Ravatalozó épület
tetőszerkezet építése

Somogy

OTP Bank Zrt.

11743026-15396846

Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezet

66900038-11028581

A védőnői vizesblokk
felújítási munkálatainak Somogy
megvalósítása

OTP Bank Zrt.

11743026-15396846

Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezet

66900038-11028581

OTP Bank Zrt.

11743002-15397160

Nagybajm és Vidéke
67100169-05000036
Takarékszövetkezet

1

2007

CÉDE

140010307D

Nikla Község
Önkormányzata

2

2007

TEKI

140006907K

Nikla Község
Önkormányzata

3

2008

CÉDE

140006808D

Bőszénfa Község
Önkormányzata

Bőszénfa, Kossuth
Lajos utca útburkolat
felújítása

Somogy

Támogatási
szerződésben
szereplő
bankszámlaszám

Új számlavezető
pénzintézet

Új számlaszám
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. sz. napirend
3. sz. melléklet
12/2012.(II.7.)
közgyűlési határozat
3. sz. mell.

Határozat
alszáma

Támogatás
éve

Előirányzat

Támogatási
szerződés száma

Pályázó neve

Beruházás
megnevezése

Megye

Támogatott régi
adószáma

Támogatott új
adószáma

1

2008

TEKI

140010708K

Balatonfenyves
Község
Önkormányzata

Nyírfás utca közvilágítás
tervezés, kivitelezés

Somogy

15399052-2-14

15731670-2-14

2

2007

CÉDE

140007505D

Somogy

15400231-2-14

15400231-1-14

3

2007

TEKI

140005607K

Somogy

15400176-1-14

15400176-2-14

Petőfi utca
csapadékvízelvezető árok
burkolása
Péterhida Község
Fűnyíró gépek
Önkormányzata
beszerzése
Baté Község
Önkormányzata

203

Somogyi Közlöny

2012/2

14/2012.(II.7.) közgyűlési határozat melléklete
„M9” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
módosított 1996. évi XXI. törvény 16. § (5) bekezdésének előírásai szerint szervezeti és
működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
I.
Általános rendelkezések
(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15.§
(1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Közgyűlés, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés, a Somogy Megyei Közgyűlés, a Tolna Megyei Közgyűlés, a Vas Megyei
Közgyűlés, és a Zala Megyei Közgyűlés létrehozza az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsot.
(2) A térségi fejlesztési tanács megnevezése: „M9” Térségi Fejlesztési Tanács.
(3) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására
vonatkozóan az 1996. évi XXI. törvény a 15. § (1) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és
beszámolási kötelezettségére a 15. § (1/a) bekezdésének szabályai az irányadók.
(4) A Tanács székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
(5) A Tanács alapításának időpontja: 2010. április 8.
(6) A Tanács működésének törvényességi felügyeletét a Kormánynak a térségi fejlesztési
tanács székhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
látja el.
(7) A Tanács feladat- és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZ-ben meghatározott módon
gyakorolja.
(8) A Tanács alaptevékenysége: 841354 Területpolitikai támogatások, tevékenységek.
(9) A Tanács működési területe a tervezett M9-es gyorsforgalmi út gazdasági társadalmi és
települési vonzáskörzete, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, és Zala
megyék közigazgatási területe, a 2. számú függelék szerint.

II.
A Tanács célja
A Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának
meggyorsítása, az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban a régión belüli és a régiók
közötti közlekedési kapcsolatot javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a tervezett
M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések társadalmi- gazdasági
célkitűzéseit, elősegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz
való kapcsolódási lehetőségeit.
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III.
A Tanács feladat-és hatásköre
(1) A Tanács működési területén összehangolja a kormányzat, a régiók, a megyék, a
települések, gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat fejlesztési,
területfejlesztési céljait.
Ennek keretében:
a.) A területfejlesztési törvény alapján a Tanács, rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten
segíti, és feladatának tekinti
- a régiók, megyék közötti együttműködés fejlesztését,
- a regionális és megyei fejlettségbeli különbségek csökkentését,
- az elmaradott térségek elérhetőségének javítását,
- a kiegyensúlyozott térségi fejlődést,
- a fenntartható fejlődés környezeti feltételéinek biztosítását,
- a belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítését.
b.) Megállapodhat megyei közgyűlésekkel, továbbá más, a térségi fejlesztési
programokban közreműködőkkel a programok és fejlesztések finanszírozásában.
c.) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések
megvalósításáról.
d.) Véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat és a megyei
területrendezési terveket.
e.) Forrásokat gyűjt a Tanács működéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.
f.) Elfogadja szervezeti és működési szabályzatát.
g.) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente
értékeli saját tevékenységét.
h.) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló, külön
jogszabályban meghatározott beszámolót
i.) Kialakítja együttműködési kapcsolatrendszerét.
j.) Elősegíti a M9 térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és
civil szereplők együttműködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását,
kiemelt figyelmet fordítva a környezet- és természetvédelmi szempontok
érvényesítésére.
k.) Elősegíti a korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a
területfejlesztési politika széleskörű alkalmazását.
l.) Kiemelt figyelmet fordít az M9 térsége fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai
erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére.
m.) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntéseket.
n.) Hozzájárul az ország nemzetközi elérhetőségének javításához, a térségi elérhetőség
javításának keretén belül, segíti a főúthálózat fejlesztését, a teherbíró képesség növelő
program teljesülését.
o.) Segíti a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedési
módok összekapcsolásának programját (a logisztikai központok, ipari parkok
bekapcsolását a főközlekedési hálózatokba önálló program keretén belül)
p.) Segíti a Regionális Operatív programok útfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseinek a
megvalósítását.
q.) A Tanács egyik legfontosabb feladata a Közlekedési Operatív Program
megvalósításának segítése, az OP beavatkozási területeinek figyelemmel kísérése, a
beavatkozási területeken az egyes tevékenységek lehetőség szerinti segítése.
Folyamatos kapcsolattartás, az Irányító Hatósággal, munkájának támogatása
együttműködési megállapodás keretén belül.
r.) Feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi
kohézió erősítésének érdekében.
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s.) A régiókon belül a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó iparterületek, logisztikai
központok elérhetőségét javító bel-és külterületi utak fejlesztésébe, a logisztikai
hálózat rendszerszerű tovább fejlesztésébe a koordináló szerepet tekinti egyik
alapvetően fontos területfejlesztést segítő feladatának.
t.) A térségi fejlesztési program megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít.
u.) Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét érintő különböző szintű
fejlesztési elképzeléseket.
v.) Támogatja azt a nyugat-dunántúli kezdeményezést, amely az „eredeti M9” teljes
dunántúli szakaszáért, azaz a Sopron - Szombathely - Zalaegerszeg - Kaposvár –
Szekszárd útvonalért történő lobbizást sürgeti (összhangban a 2004-ben aláírt
háromrégiós megállapodással, valamint a 2008-ig hatályos OTrT-vel)
IV.
A Tanács tagjai
(1) A Tanács tagjai
a) a Tanács illetékességi területén működő Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron
Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Közgyűlés
elnökei,
b) a Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei,
Vas Megyei, Zala Megyei Közgyűlés egy-egy képviselője,
c) az NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóság képviselője,
d) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője,
e) a megyei jogú városok egy képviselője,
f) az érintett kistérségek egy képviselője.
(2) A tanács tagjainak száma összesen 16 fő.
(3) A Tanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal, vesznek részt az 1. sz.
függelékben felsorolt szervezetek.
(4) A Tanács ülésére, illetve egyes napirendjének megtárgyalására – az előterjesztő
indítványára, az elnök döntése alapján – meghívhatók más szervek képviselői és szakértők
is.
(5) A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlévő
tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban - állandó vagy eseti
jelleggel - felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. A Tanácsba
delegáló szervek a delegált személyéről és annak megváltoztatásáról szabadon döntenek.
A tanácstagok mandátumát, valamint a nevükben eljáró személyek képviseleti
jogosultságát a Tanács vizsgálja.
(6) A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történő visszahívásig tart. A
delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentéséről és
visszahívásáról szóló határozatot, igazolást az azt követő ülést megelőzően a Tanács
elnökének átadni.
V.
A Tanács tisztségviselőinek feladat-és hatásköre
(1) A térségi tanács szervei:
- elnök,
- alelnökök,
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bizottság(ok).

(2)
A térségi fejlesztési tanács a tagjai sorából elnököt és alelnököket választ. Az elnök és
az alelnökök megbízatása az önkormányzati választásokat követően a térségi fejlesztési tanács
alakuló ülésének összehívásáig tart. Ezen időszakon belül az elnök és az alelnökök tisztsége
megszűnik tisztségtől függő tagság esetében a tisztség, delegált képviselő esetén a delegálás
megszűnése esetén.
(3)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

A Tanács elnöke
képviseli a térségi tanácsot,
összehívja a térségi tanács ülését,
előkészíti és vezeti a tanácskozást,
meghatározza az ülések munkarendjét,
érvényt szerez a térségi tanács ügyrendi előírásainak,
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
irányítja a térségi tanács munkaszervezetét.

(4) A Tanács alelnöke(i) az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti(k) a Tanács elnökét,
illetve megbízásuk esetén képviseli(k) a Tanácsot.
(5)
A Tanács tagjaiból és felkért szakemberekből bizottságot hozhat létre. A bizottság a
Tanács javaslattevő, döntés előkészítő szerve.
a) A bizottság tagjainak száma: legalább három fő. Elnöke a térségi tanács tagja.
b) A bizottság maga határozza meg – a Tanács ügyrendjében meghatározott keretek között
– működének szabályait.
VI.
A Tanács munkaszervezete
(1) A munkaszervezeti feladatokat – az M9 Térségi Fejlesztési Tanács és a Zala Megyei
Közgyűlés között létrejött külön megállapodás alapján - a Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. látja el. A megállapodás a szabályzat 3. számú mellékletét
képezi.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
A munkaszervezet ellátja a tanács pénzügyi, számviteli, gazdasági szervezeti feladatait.
A munkaszervezet feladatai:
 A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása;
 A Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása;
 A Tanács üléseinek előkészítése;
 A Tanács és külső szervezetek között kötendő szerződések előkészítése;
 Gondoskodás a két tanácsülés közötti időszakban a Tanács határozatainak,
döntéseinek végrehajtásáról;
 Ellátja a Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatokat;
 Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról;
 Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását;
 Gondoskodik a Tanács és külső szervezetek között létrejött együttműködési
megállapodás teljesítéséről;
 Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak üléseit;
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A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
A tanács működésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység
ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályok megtartásával

A térségi fejlesztési tanács munkaszervezeti feladatait az Ügynökség a külön megállapodás
alapján ellátja, felmerülő költségeiről a Tanács az éves költségvetés teljesítéséről szóló
beszámolójához tájékoztató elszámolást készít.
A tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése;
Azokban az esetekben, ahol a jogszabály a Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazását rendeli, a Tanács az
arra vonatkozó, mindenkor hatályos törvényeknek, kormányrendeleteknek, miniszteri
rendeleteknek és utasításoknak, valamint belső szabályzatainak megfelelően jár el.
A Tanács a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítésének rendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. A munkaszervezet vezető, mint pénzügyi vezető feladata a térségi tanács munkáját
illetően:
a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi szervezetet,
b) a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi a
végrehajtást,
c) pénzügyi intézkedéseket hoz,
d) felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó
előirányzat-módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a
beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját
szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáért.
2. A pénzügyi ügyintéző önálló felelősséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott
pénzügyi-gazdálkodási feladatokat, felelős a pénzügyi folyamatok szakszerű, gazdaságos
és hatékony működéséért, a feladatok szakszerű és pontos és határidőre történő
végrehajtásáért.
3. Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéző (adminisztrátor)
tartja nyilván.
4. A tanács esetében a költségvetési szerv vezetőjének feladatait a tanács elnöke látja el.
5. A tanács esetében a gazdasági vezető feladatait a munkaszervezet vezetője látja el.
Kötelezettségvállalás rendje
A kötelezettségvállalásra a tanács elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott jogosult.
Ellenjegyzés rendje
Ellenjegyzésre a munkaszervezet vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy
jogosult.
Érvényesítés rendje
Érvényesítést csak az ügyvezető által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai
végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet.
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Utalványozás rendje
Utalványozásra a tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
A gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés
igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
részletszabályokat a Tanács külön belső szabályzatban állapítja meg.
VII.
A Tanács működése
(1)
A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket,
amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. A Tanács testülete működésének
részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.
(2) A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza.
(3) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente kettő alkalommal, az előzetesen
jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni az ülés
tervezett időpontját és napirendjeit, valamint az előterjesztő személyét.
a. A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél
megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétől számított 30
napon belüli időpontban kell megtartani.
b. A Tftv. 16.§ (5) bekezdése értelmében az SZMSZ elfogadásához a Tanács
tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában a szervezeti
és működési szabályzat a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai
minősített többségének támogató szavazatával elfogadható.
c. A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van.
Döntéseit nyílt szavazással, – az egyhangú, illetve minősített többséggel
meghozott döntést igénylő esetek kivételével – egyszerű szótöbbséggel (a
jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő) hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
d. A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén
jelenlévő tag gyakorolhatja.
e. Minősített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai 2/3-ának
támogató szavazata szükséges. Minősített többséget kizárólag törvény írhat elő.
(4) Az eseti meghívottak körét – a tárgyalt témától függően – a munkatervben kell rögzíteni,
illetve az elnök határozza meg.
(5)
A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak számára a tanácskozás meghívójával
együtt a döntés- előkészítő előterjesztéseket is meg kell küldeni. A tanácskozási joggal
rendelkező meghívottak a tárgyalt témában az általuk képviselt álláspontot szóban vagy
írásban kifejthetik, kérdést tehetnek fel, szavazásra azonban nem jogosultak.
(6)
A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi- és a tanács alapvető gazdasági érdekeit érintő
ügyben zárt ülés is elrendelhető. A zárt ülés megtartását kezdeményezhetik a Tanács elnöke,
valamint a Tanács tagjai.
(7) A Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.
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(8)
Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a
Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az
összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem vehet részt.
(9)
A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke (az
ülést levezető elnök) és a munkaszervezet vezetője hitelesíti.
(10) A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekből
megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása, határozata
jogszerű-e. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza.
(11) Amennyiben a Tanács ülésén a jelen lévő tagok száma akár érkezés, akár távozás miatt
változik, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét folyamatosan
figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzőkönyvben rögzíteni.
(13) A Tanács üléséről készített jegyzőkönyvet, valamint a határozatokat az ülést követő 8
napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szervének.
(14) A Tanács tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelően teljesítik beszámolási
kötelezettségeiket.
VIII.
A Tanács gazdálkodása és működési költségviselésének rendje
(1) A Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a
pályázatokon elnyert források, valamint a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal
rendelkező szervezetek befizetései biztosítják azzal, hogy működtetéséhez központi
költségvetési hozzájárulás csak a törvény alapján kötelezően létrehozott térségi
fejlesztési tanács részére adható.
(2) A Tanács a szervezeti és működési szabályzatában a működési költségeihez befizetési
kötelezettségeket határoz meg, amelynek konkrét összegéről a Tanács az éves
költségvetésében határozattal dönt. Az egyes szavazati joggal rendelkező nem kormányzati
szervezeteket terhelő befizetési kötelezettség csak az adott szervezetet képviselő tag
egyetértése esetén haladhatja meg a Tanács által meghatározott összes befizetési kötelezettség
összegének 15 százalékát. A Tanács éves költségvetéséről elfogadott határozatában rögzített
befizetés elmulasztása esetén a Tanács megkeresheti az állami adóhatóságot az adók
módjára történő behajtás érdekében.
(3) A Tanács megállapodhat a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel, a működés
és a programok fejlesztésének finanszírozásáról.
(4)
A Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó - a hatályos Áht. és Ámr. előírásaival összhangban álló szabályokat kell alkalmazni a területfejlesztési törvényben meghatározott sajátosságok
figyelembevételével.
IX.
Bélyegzőhasználat
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(1) A Tanács hivatalos körbélyegzője:

„M9” Térségi Fejlesztési Tanács
középen térkép, az M9 nyomvonalával.
(2) A Tanács bélyegzőinek őrzéséről és a használatra jogosultaknak történő átadásáról a
munkaszervezet vezetője gondoskodik.
X.
A kiadmányozási jog
(1) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetőnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó
eljárási intézkedése.
(2) A kiadmányozási jog az M9 Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében a Tanács elnökét illeti
meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a
munkaszervezetnek átadja.
A munkaszervezet-vezető a működés során- adminisztratív, közbenső intézkedések
tekintetében- saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.
(3) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét
Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza.
XI.
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feletti munkáltatói jogkör
gyakorlásának rendje
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feladat-és hatáskörébe tartozik a Tanács és az
Ügynökség közti kapcsolattartás, aki(k) az általános munkajogi szabályok szerinti
felelősséggel végzi(k) tevékenységét/tevékenységüket.
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) felett a munkáltatói jogkört a Tanács elnöke
gyakorolja.
XII.
Záró rendelkezések
Jelen SZMSZ-t a Tanács 2010. április 8-án tartott alakuló ülésén jóváhagyta.
Az alakuló ülés 2010. április 8-án kimondta a „M9” Térségi Fejlesztési Tanács
megalakulását.
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács az 1/2010. (IV. 8) sz. határozatával elfogadott Szervezeti
és Működési Szabályzatát a …/2012. (…. …..) M9TFT sz. határozatával módosította.
A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. ……………. hó …. napján lép
hatályba. Rendelkezéseit hatálybalépésétől kell alkalmazni.
Zalaegerszeg, 2012. …………………………….
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Törzskönyvi azonosító száma: 774293
Az SZMSZ-t jóváhagyó határozatok számai:
Baranya Megyei Közgyűlés: ……………………………….határozat
Győr-Moson-Sopron Közgyűlés: ……………………………….határozat
Somogy Megyei Közgyűlés: ……………………………….határozat
Tolna Megyei Közgyűlés: ……………………………….határozat
Vas Megyei Közgyűlés: ……………………………….határozat
Zala Megyei Közgyűlés: ……………………………….határozat
A Tanács belső szabályzatainak tárgyköreit a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.
Zalaegerszeg, 2012. …………………………….

Manninger Jenő
az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács
Elnöke
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„M9” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
tanácskozási jogú állandó meghívottjai
1. Zala Megyei Kormányhivatal vezetője,
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
3. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
4. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
5. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
6. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
7. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
8. Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
9. Soproni Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
10. Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara képviselője,
11. Vas Megyei Agrárkamara képviselője,
12. Zala Megyei Agrárkamara képviselője,
13. Somogy Megyei Agrárkamara képviselője,
14. Tolna Megyei Agrárkamara képviselője,
15. Baranya Megyei Agrárkamara képviselője,
16. Balaton Fejlesztési Tanács képviselője,
17. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője,
18. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője,
19. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság képviselője,
20. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság képviselője,
21. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság képviselője,
22. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának képviselője
23. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
képviselője,
24. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség képviselője,
25. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának
képviselője,
26. Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának képviselője,
27. Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának képviselője,
28. Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának képviselője,
29. Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának képviselője,
30. Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának képviselője,
31. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság képviselője,
32. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság képviselője,
33. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóság képviselője,
34. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság képviselője,
35. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság képviselője,
36. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság képviselője,
37. Győr Megyei Jogú Város képviselője,
38. Kaposvár Megyei Jogú Város képviselője,
39. Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselője,
40. Pécs Megyei Jogú Város képviselője,
41. Sopron Megyei Jogú Város képviselője,
42. Szekszárd Megyei Jogú Város képviselője,
43. Szombathely Megyei Jogú Város képviselője,
44. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város képviselője,
45. „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács képviselője,
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46. Sopron-Fertődi Kistérség Többcélú Társulás (Sopron-Fertődi Kistérség) képviselője,
47. Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás (Csepregi Kistérség) képviselője,
48. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása (Szombathelyi Kistérség) képviselője,
49. Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás (Vasvári Kistérség) képviselője,
50. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás (Körmendi Kistérség képviselője,
51. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Zalaegerszegi Kistérség)
képviselője,
52. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Pacsai Kistérség) képviselője,
53. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Nagykanizsai Kistérség) képviselője,
54. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása (Zalakarosi Kistérség) képviselője,
55. Csurgó Többcélú Kistérségi Társulás (Csurgói Kistérség) képviselője,
56. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (Marcali Kistérség) képviselője,
57. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Nagyatádi Kistérség)
képviselője,
58. Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás (Kadarkúti Kistérség) képviselője,
59. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvári Kistérség) képviselője,
60. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (Dombóvári Kistérség) képviselője,
61. Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (Bonyhádi Kistérség) képviselője,
62. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Szekszárdi Kistérség) képviselője,
63. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (Sásdi Kistérség) képviselője,
64. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Komlói Kistérség) képviselője,
65. Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Hivatalának képviselője,
66. Vas Megyei Közgyűlés Hivatalának képviselője,
67. Zala Megyei Közgyűlés Hivatalának képviselője,
68. Somogy Megyei Közgyűlés Hivatalának képviselője,
69. Tolna Megyei Közgyűlés Hivatalának képviselője,
70. Baranyai Megyei Közgyűlés Hivatalának képviselője,
71. Győr-Moson-Sopron Megyei Civil Fórum képviselője,
72. Vas Megyei Civil Fórum képviselője,
73. Zala Megyei Civil Fórum képviselője,
74. Somogy Megyei Civil Fórum képviselője,
75. Tolna Megyei Civil Fórum képviselője,
76. Baranyai Megyei Civil Fórum képviselője,
77. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója,
78. Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója,
79. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze
képviselője,
80. Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze képviselője,
81. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Főépítésze,
82. Vas Megyei Önkormányzat Főépítésze,
83. Zala Megyei Önkormányzat Főépítésze,
84. Somogy Megyei Önkormányzat Főépítésze,
85. Tolna Megyei Önkormányzat Főépítésze,
86. Baranyai Megyei Önkormányzat Főépítésze.
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„M9” Térségi Fejlesztési Tanács érintett kistérségeinek településlistája
Győr-Moson-Sopron megye
Sopron-Fertődi Kistérség
Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu,
Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak,
Gyalóka, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs,
Nemeskér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis,
Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und,
Völcsej, Zsira.
Vas megye
Csepregi Kistérség
Bő, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Gór, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd,
Nemesládony, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd

Szombathelyi Kistérség
Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti,
Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd,
Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud,
Sorkikápolna,
Sorokpolány,
Söpte,
Szentpéterfa,
Szombathely,
Tanakajd,
Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny,
Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye
Vasvári Kistérség
Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy,
Gersekarát, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó,
Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes,
Vasvár
Zala Megye
Zalaegerszegi Kistérség
Alibánfa, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bocfölde,
Boncodfölde, Böde, Csatár, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Gellénháza,
Gombosszeg, Gősfa, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár,
Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg,
Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Németfalu, Ormándlak,
Ozmánbük, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pusztaederics,
Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, Teskánd,
Tófej,
Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy,
Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok
Pacsai Kistérség
Alsórajk, Bezeréd, Búcsúszentlászló, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Misefa,
Nagykapornak, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa,
Padár, Pölöske, Pötréte, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály
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Nagykanizsai Kistérség
Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Gelsesziget, Hahót,
Homokkomárom,
Hosszúvölgy,
Kacorlak,
Liszó,
Magyarszentmiklós,
Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró,
Pölöskefő, Rigyác, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalaszentbalázs
Zalakarosi Kistérség
Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld,
Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak
Somogy megye
Csurgói Kistérség
Berzence, Csurgó, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Őrtilos,
Pogányszentpéter,
Porrog,
Porrogszentkirály,
Porrogszentpál,
Somogybükkösd,
Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Szenta, Zákány, Zákányfalu
Marcali Kistérség
Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak,
Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely,
Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid,
Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi,
Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos,
Varászló, Vése, Vörs
Nagyatádi Kistérség
Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád,
Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás,
Tarany
Kadarkúti Kistérség
Bárdudvarnok, Csököly, Gige, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposmérő,
Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Mike, Nagybajom,
Pálmajor, Patca, Rinyakovácsi, Szenna, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselickisfalud
Kaposvári Kistérség
Alsóbogát, Baté, Bodrog, Bőszénfa, Büssü, Cserénfa, Csorna, Csombárd, Ecseny, Edde,
Felsőmocsolád, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gölle, Hajmás, Hetes, Igal, Juta, Kaposgyarmat,
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposvár, Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Magyaratád,
Magyaregres, Mernye, Mezőcsokonya, Mosdós, Nagyberki, Orci, Osztopán, Patalom,
Polány, Ráksi, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyjád,
Somogysárd, Somogyszil, Szabadi, Szentbalázs, Szentgáloskér, Taszár, Újvárfalva, Várda,
Zimány, Zselickislak, Zselicszentpál
Tolna megye
Dombóvári Kistérség
Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak,
Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong,
Bonyhádi Kistérség
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Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd,
Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok,
Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod

Szekszárdi Kistérség
Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc,
Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka,
Szedres, Szekszárd, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba
Baranya megye
Sásdi Kistérség
Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Felsőegerszeg,
Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Meződ,
Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga,
Vásárosdombó, Vázsnok
Komlói Kistérség
Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Komló, Köblény,
Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske,
Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény
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3. sz. függelék

MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
(továbbiakban Térségi Tanács) és a Zala Megyei Közgyűlés 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10. (továbbiakban: Közgyűlés) között az alábbiak szerint:
1.
A Térségi Tanács megbízást ad munkaszervezeti feladatainak ellátására a Közgyűlés
részére. A Közgyűlés a munkaszervezeti feladatokat a Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) bevonásával látja el.
2.
A munkaszervezet - illetve a feladatokat végző Nonprofit Kft. - egyben a tanács
pénzügyi, számviteli szervezeti egysége, ellátja annak gazdasági szervezeti feladatait.
3.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

A Nonprofit Kft. a megállapodás keretében a következő feladatokat végzi:
A Térségi Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása;
A Térségi Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása;
A Térségi Tanács üléseinek előkészítése;
A Térségi Tanács és külső szervezetek között kötendő szerződések előkészítése;
Gondoskodás a két tanácsülés közötti időszakban a Térségi Tanács határozatainak,
döntéseinek végrehajtásáról;
Ellátja a Térségi Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatokat;
Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Térségi Tanács munkájáról;
Gondoskodik és megszervezi a Térségi Tanács munkájának és eredményeinek
propagálását;
Gondoskodik a Térségi Tanács és külső szervezetek között létrejött együttműködési
megállapodás teljesítéséről;
Lebonyolítja és megszervezi a Térségi Tanács bizottságainak üléseit;
A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása
és ellenőrzése;
A Térségi Tanács működésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység
ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
megtartásával;
A Térségi Tanács éves költségvetésének előirányzatai tekintetében ellátja a
gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

4.
A Térségi Tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak
ügyintézése keretében
o A Nonprofit Kft. ügyvezetője, mint pénzügyi vezető feladata a Térségi Tanács munkáját
illetően:
 közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi szervezetet,
 a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi a
végrehajtást,
 pénzügyi intézkedéseket hoz,
 felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó
előirányzat-módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a
beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját
szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáért.
o A pénzügyi ügyintéző önálló felelősséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott
pénzügyi-gazdálkodási feladatokat, felelős a pénzügyi folyamatok szakszerű, gazdaságos
és hatékony működéséért, a feladatok szakszerű és pontos és határidőre történő
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végrehajtásáért.
o Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéző (adminisztrátor)
tartja nyilván.
o A Térségi Tanács esetében a költségvetési szerv vezetőjének feladatait a Térségi Tanács
elnöke látja el.
o A Térségi Tanács esetében a gazdasági vezető feladatait a Nonprofit Kft. ügyvezetője
látja el.
5.
A Térségi Tanács a megállapodásban rögzített feladatok ellátásáért a Nonprofit Kft.
részére a Térségi Tanács a tárgy évi költségvetésében elfogadott összegű működési célú
támogatást fizeti.
6.
A Térségi Tanács a működési célú támogatás 50 %-át tárgyév május 31-ig, a második
részletet tárgyév szeptember 30-ig fizeti meg a Nonprofit Kft. CIB Bank Zrt-nél vezetett
10700110-43482706-51100005 sz. számlájára.
7.
A Nonprofit Kft. a felmerülő költségeiről a Térségi Tanács részére az éves költségvetés
teljesítéséről szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást készít.
Zalaegerszeg. 2012. …………………………..

Manninger Jenő
„M9” Térségi Fejlesztési Tanács
Elnöke

Dr. Pál Attila
Zala Megyei Közgyűlés
Alelnöke

Bali József
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.
ügyvezetője
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4. számú függelék

A Tanács belső szabályzatainak tárgykörei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gazdálkodás
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend
Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolása
Az anyag– és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései
A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírások
A reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai
A gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
A vezetékes és rádiótelefonok használata
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, valamint a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Felelős kiadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Felelős szerkesztő: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság
Interneten közzétéve a www.som-onkorm.hu portálon

