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I. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
RENDELETEI

Somogy Megyei Közgyűlés
6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
AZ ÖNKORMÁNYZAT JELLEMZŐI
(1) A megyei önkormányzat hivatalos megnevezése:
Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat)
(2) A megyei önkormányzat működési területe: Somogy megye közigazgatási területe
(3) A megyei önkormányzat székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
(4) A megyei önkormányzat szerve és tisztségviselői: a közgyűlés, bizottságok, elnök, alelnök(ök),
a közgyűlés hivatala, jegyző, aljegyző
(5) A megyei önkormányzat hivatalos pecsétje körbélyegző körfelirattal: "Somogy Megyei Önkormányzat", középen Magyarország címerével. A bélyegző használatának rendjét az ügyrend
szabályozza.
(6) Az önkormányzat hivatalos lapja a "Somogyi Közlöny", amely a közgyűléseket követően elektronikus formában jelenik meg.
2. §
AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI
(1) A megyei önkormányzat jelképei: Somogy megye címere, zászlaja, lobogója, szignálja, jelvénye, pecsétje és az elnöki 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.
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(4) Az önkormányzat által adományozható kitüntetéseket, címeket és ezek adományozásának
rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.
II.
A TERÜLETI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
AZ ÖNKORMÁNYZATI JOGOK
3. §
(1) A Somogy Megyei Önkormányzat területi önkormányzat, amelyet megilletnek - a
törvényben meghatározott eltérésekkel - a helyi önkormányzati jogok, amelyek gyakorlása
során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés.
(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,
szabályozhatja, egyedi ügyekben szabadon igazgathatja
közügyeket. A helyi önkormányzatok által ellátott,
bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörök jogszerű
bírósági védelemben részesül.

saját feladatkörében - önállóan
a feladat- és hatáskörébe tartozó
az Alaptörvény 32. cikk (1)
gyakorlása alkotmánybírósági és

(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) törvényben meghatározott (saját önkormányzati) jogkörében a jegyző
e) a közgyűlés felhatalmazása alapján (átruházott hatáskörben)
- a közgyűlés bizottságai,
- a közgyűlés elnöke,
- a jegyző
hozhat.
(9) A (8) bekezdés e) pontja szerinti átruházott hatásköröket a hatáskör címzettjére vonatkozó
rendelkezések, valamint az SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza.
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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 megyei önkormányzatnak a területfejlesztés keretében ellátandó kötelező feladatai többek
között:
- a Megyei Integrált Területi Program elfogadása és végrehajtása,
- területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá a
nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok
összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal;
- koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési
tevékenységét;
- együttműködik a megye gazdasági szereplőivel;
- részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő szervezetekkel
együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében,
információkat biztosít a területi tervek készítéséhez;
- a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok
területfejlesztési társulásainak szerveződését;
- együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a kiemelt térségek összehangolt
tervezése érdekében;
- a megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési
önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő
területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel;
- a megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az
önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:
- vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát,
adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a
területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja,
- a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja - az országos
területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú területfejlesztési
koncepcióját (a továbbiakban: megyei területfejlesztési koncepció), illetve - a megyei
területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével - a megye
fejlesztési programját és az egyes alprogramokat,
- előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési
programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési
stratégia kidolgozásában;
- szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi
fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat
megalapozó tevékenységét;
- előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési
koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket;
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- közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek
kezelésében;
- figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában;
- előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek
megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait;
- megállapodásokat
köthet
külföldi
régiókkal,
részt
vehet
nemzetközi
együttműködésekben;
- közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és
értékelésében;
- a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
- A megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról.
- A megyei önkormányzat a területfejlesztési koncepcióról és programról szóló rendeletét a
koncepció tekintetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, a
program tekintetében a miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatja el.
Az állásfoglalás kiadására egy hónapon belül kerül sor, ha e határidőn belül nem történik
meg, úgy az állásfoglalást egyetértőnek kell tekinteni.
- A megye területén működő bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési,
környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetek, valamint a nők és férfiak
esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek a területfejlesztést érintő kérdések
megtárgyalására egyeztető fórumot hozhatnak létre, egyidejűleg jelezve a megyei
önkormányzatnak együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott
napirend tárgyalásakor ismertetni kell.
- A megyei önkormányzat az e feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente
beszámol a miniszternek.
(3) A megyei önkormányzatnak a területrendezés keretében ellátandó kötelező feladatai többek
között:
- a területrendezési feladatai érdekében együttműködik a települési önkormányzatokkal, a
területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt szakmai és civil szervezetekkel,
- a területrendezési tervek elkészítésével és összehangolásával összefüggő feladatokra és az
Országos Területrendezési Terv és a Balaton kiemelt Üdülőkörzet területére készülő,
megyét érintő részeivel kapcsolatos döntések előkészítése érdekében megyei főépítészt
alkalmaz,
- együttműködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések
önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása érdekében,
- gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való
összhangjáról
- együttműködik a többi megyei önkormányzattal a kiemelt térség, a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet összehangolt tervezése érdekében, elkészíti és elfogadja az érintett települési
önkormányzatok véleményeinek kikérésével az ország területrendezési tervével, Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervével összhangban a megye területére
jogszabályban előírt tartalommal a megyei területrendezési tervet, amely nem terjed ki a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére, a területrendezési tervét jogszabályban
meghatározott területrendezési tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel készítteti
el,
- véleményezi az országos-, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét;
- megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv
elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a
dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek,
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- információkat biztosít a területi tervek készítéséhez,
- az elfogadott területrendezési tervet közzéteszi a megyei önkormányzat honlapján.
Önkéntes feladatvállalás
5. §
(1) A megyei önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását,
amely
a) annak gyakorlása jogszabállyal nem ellentétes,
b) a kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását nem veszélyezteti,
c) az ellátásához szükséges finanszírozás saját bevételből vagy erre a célra biztosított külön
forrás terhére lehetséges,
d) közfeladatot a törvény nem utalja más szerv kizárólagos hatáskörébe.
(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a közgyűlés - a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének
előzetes egyetértése esetén - rendeletben dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett
időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban.
(3) A közfeladat önkéntes felvállalása előtt a közgyűlés elnöke, az érintett bizottságok, a jegyző,
valamint indokolt esetben külső szakértő bevonásával egyeztető eljárást kell lefolytatni.
(4) Az önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön
megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendezni kell a
feladatellátás finanszírozását.
(5) Az önkormányzat önként vállalt feladatait az SZMSZ 7. sz. melléklete tartalmazza.
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 elsősorban a közgyűlést illetik meg.
(2) A közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. §-ában meghatározott kizárólagos
hatáskörébe tartozók kivételével - a közgyűlés elnökére, a bizottságaira, a jegyzőre,
törvényben meghatározottak szerint társulására átruházhatja.
(3) A közgyűlés utasítást adhat az átruházott hatáskörök gyakorlásához, 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.
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(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(6) Az átruházott hatáskörök gyakorlójának a közgyűlés következő ülésén be kell számolni.
(7) A közgyűlési tag kezdeményezheti, hogy a közgyűlés vizsgálja felül az átruházott hatáskör
gyakorlójának önkormányzati ügyben hozott döntését.
8. §
A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

a rendeletalkotás,
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás,
a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása,
a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása,
a költségvetés megállapítása, módosítása, döntés a végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadásáról,
önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás,
megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás,
köztéri szobor, műalkotás állítása,
területrendezési terv elfogadása,
a bíróságok ülnökeinek megválasztása,
eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, a feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv
irányában vélemény nyilvánítása, e szervnél döntés kezdeményezése, (Mötv. 7.§,
Alaptörvény 32. cikk (1) bek. j) pont),
a közgyűlés tagja, elnöke méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos,
továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés,
az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a közgyűlés tagja
egy éven át nem vesz részt a közgyűlés ülésén,
a közgyűlés megbízatása lejárta előtti feloszlásának kimondása,
a közgyűlés elnöke (és alelnökei) tekintetében a kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása munkáltatói jogok gyakorlása,
területszervezési kezdeményezés,
amit a törvény a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utal.
III.
A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE (HÁZSZABÁLYOK)
A KÖZGYŰLÉS MEGALAKULÁSA
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9. §
A közgyűlés alakuló ülését - a választást követő 15 napon belül - a korelnök hívja össze és vezeti
a megyei közgyűlés új elnökének SZMSZ szerinti megválasztásának időpontjáig (Mötv. 43. § (2)
bek.)
10. §
(1) A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elnöke ismerteti a megyei közgyűlés tagjai
megválasztásának eredményét és átadja a megbízóleveleket.
(2) A megválasztott képviselők (továbbiakban: közgyűlés tagjai) a Mötv. 1. sz. melléklete
szerinti esküt (a Mötv. eskünek hívja) tesznek. Ennek 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 a közgyűlés tagjai okmányt írnak alá.
(4) Az alakuló ülésről távollévő közgyűlési tagok a közgyűlés következő ülésén, illetve az
akadály megszűnését követően tesznek esküt.
11. §
(1) A közgyűlés alakuló ülésén - saját tagjai sorából - titkos szavazással választja meg a
közgyűlés elnökét.
(2) A közgyűlés elnökének személyére a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet.
(3) A közgyűlés elnökének illetményét és költségtérítését megválasztását követően a közgyűlés
a Mötv. rendelkezései szerint 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.
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(2) A közgyűlés feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, valamint az
általános választást megelőző év november 30. napját követően. A határidő megállapításkor
a feloszlásra irányuló kezdeményezés időpontját kell figyelembe venni.
(3) A közgyűlés és a közgyűlés elnöke az új testület megalakulásáig ellátja feladatát, gyakorolja
hatáskörét.
A közgyűlés gazdasági programja
14. §
(1) A közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben
(továbbiakban: gazdasági program) rögzíti, melyet az alakuló ülését követő hat hónapon
belül fogad el és amely a közgyűlés megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó
időszakra szól.
(2) A közgyűlés elnöke a program elkészítéséhez az előkészítés során javaslatot kér a
bizottságoktól, a közgyűlés tagjaitól, a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökétől, a
jegyzőtől, a megye országgyűlési képviselőitől, a települési polgármesterektől, valamint más
jelentős gazdasági és érdekképviseleti szervezetektől.
(3) A gazdasági program meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az
önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a megyei társadalmi, környezeti és
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó feladatok
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program a megyei
területfejlesztési elképzelésekkel összhangban készül, magában foglalja a meghatározott
célok és feladatok megoldásának eszközeit, végrehajtásának ellenőrzését is.

A munkaterv
15. §
(1) A megyei közgyűlés folyamatos működésének alapja - a gazdasági program végrehajtását is
szolgáló - az évente elkészített és elfogadott 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,
- a jegyzőtől,
- a megye jelentős gazdasági és érdekképviseleti szerveitől.
(3) A munkaterv tervezetét - a közgyűlés elnöke irányításával - a jegyző 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
munkaülésén kell előterjeszteni. A munkatervben a következő év első ülésének idejét és
napirendjeit is meg kell határozni.
(6) 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 más 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).
A közgyűlés összehívása
18. §
(1) A testület szükség szerint, de évente legalább hat 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,
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illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a közgyűlés összehívásáról a Területfejlesztési
Bizottság elnöke dönt, a közgyűlést a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(3) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket az ülés előtt legalább 7 nappal az önkormányzat
honlapján (www.som-onkorm.hu) meg kell jeleníttetni, egyidejűleg a megjelenésről a
közgyűlési tagokat, a tanácskozási joggal meghívottakat és a részvételi joggal jelenlévőket
elektronikus úton értesíteni kell.
(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 előterjesztés szóbeli jellegére,
e) 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 3 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,
- a közgyűlés bármely bizottságának,
- a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjének indítványára.
(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 tizenöt napon belüli időpontra a
közgyűlést összehívja. A közgyűlés elnöke a meghívóban megjelöli a soron kívüli ülés
összehívásának indokát, időpontját, helyszínét és napirendjét.
(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.
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(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 közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét, a jegyzőt, a
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjét,
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,
c) az „Emeritus Jegyző” cím mindenkori birtokosát, birtokosait.
(2) A közgyűlés ünnepi ülésére - minden évben Megyenapon, a január 6-án tartandó ünnepi
közgyűlésre - a közgyűlés tagjai mellett részvételi joggal, elektronikusan kiküldött meghívó
útján meg kell hívni:
- a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét,
- a jegyzőt,
- 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 kaposvári törvényszék elnökét,
- a megyei főügyészség vezetőjét,
- a megyei rendőrfőkapitányt,
- a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának igazgatóját,
- a Somogyiak Baráti Körének vezetőjét,
- 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)
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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
tartózkodhatnak, véleményt nem mondhatnak, a közgyűlés rendjét nem zavarhatják.
22. §
(1) A közgyűlés zárt ülést tart:
a) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylő személyi ügyek
tárgyalásakor,
b) összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés
kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.
(2) A közgyűlés zárt ülést rendelhet el a megyei önkormányzat vagyonával történő rendelkezés
és az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
(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 jegyző 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 jegyző, az
aljegyző, valamint meghívása esetén az érintett, a hivatal ügyintézője, a szakértő és a
könyvvizsgáló vehet részt.
(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 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
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- 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 jogosult 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 előterjesztést nyújthatnak be:
- a közgyűlés elnöke, illetve megbízása alapján alelnökei,
- a témakör szerint illetékes bizottságok,
- a jegyző, illetve megbízása alapján az aljegyző,
- a megyei főépítész.
(2) Az előterjesztő felel a megfelelő színvonalú tárgyalásra és döntésre alkalmas előterjesztés
előkészítéséért.
(3) A jegyző - amennyiben nem előterjesztő - az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi
észrevételeit és egyéb észrevételeit a napirendi pont tárgyalásakor ismerteti a közgyűléssel.
Sürgősségi indítvány
25. §
(1) A közgyűlési tag, a nem közgyűlési tag alelnök, a bizottság vagy a jegyző javasolhatja a
közgyűlésnek a napirendi javaslatra felvett ügyekkel össze nem függő előterjesztés sürgős
tárgyalását (sürgősségi indítvány).
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(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 jegyző segíti. A közgyűlés elnöki és közgyűlési tag alelnöki
tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a tisztségviselők akadályoztatása esetén a
közgyűlés tanácskozását a Területfejlesztési 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 jegyző 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.
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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:
a) rendelet-tervezetek,
b) minősített többséget igénylő előterjesztések,
c) nem minősített többséget igénylő előterjesztések,
d) beszámoló a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről,
e) beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről,
f) jelentés a lejárt határidejű határozatokról,
g) tájékoztatók,
h) interpellációk, kérdések,
i) 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 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. Az ismételt felszólalás időtartama maximum 2 perc.
(7) Az előkészítésben résztvevő bizottság elnöke, a napirendi pont előadója és a jegyző a
döntéshozatal előtt bármikor felszólalhat, észrevételt tehet.
(8) A napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármely közgyűlési tag és a jegyző 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.
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(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 jegyzőhöz 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.
(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.
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(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.
(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.
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(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 jegyző 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 jegyző felszólítására személyesen, felállva közlik szavazatukat,
amelyet a szavazatszámláló rendszer kezelője az erre vonatkozó alkalmazásban a közgyűlési
tag neve mellett rögzít.
(4) 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 jegyző és a közgyűlés elnöke aláírásával hitelesít, a jegyzék
a közgyűlés jegyzőkönyvének a mellékletét képezi.
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39. §
(1) A közgyűlés a törvényben meghatározott ügyekben (Mötv. 48. § (4) bekezdés) titkos
szavazást tarthat. Erre bármely közgyűlési tag, valamint a jegyző tehet indítványt, amelyről
a közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2) A titkos szavazást a Területfejlesztési Bizottság - amennyiben a Területfejlesztési Bizottság
nem alakult meg, úgy az alakuló ülésen megválasztott Ideiglenes 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 Területfejlesztési Bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során:
a) ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat,
b) összeszámolja a szavazatokat, megállapítja a választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI.
törvényben (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.
f) A szavazólapokat a szavazást követő 30 napon belül meg kell semmisíteni, a
megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az önkormányzati döntések és a döntéshozatal
40 §
(1) A közgyűlés döntése:
a) önkormányzati rendelet,
b) határozat.
(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....(..……......) önkormányzati rendelete a
................................…............(tárgyában). A zárójelben feltüntetett dátum a kihirdetés
időpontja.
b) A Somogy Megyei Közgyűlés .…...../20…...(...……..) közgyűlési határozata a
................................................(tárgyában). A zárójelben feltüntetett dátum a határozat
meghozatalának időpontja.
c) A közgyűlés jegyzőkönyvében rögzíti álláspontját:
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ca/ ügyrendi kérdésekben,
cc/ tájékoztató anyagokról.
(3) A közgyűlési határozatban meg kell jelölni 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. Megtekintésük biztosított a hivatalnál ügyfélfogadási időben, valamint a megyei
önkormányzat elektronikus honlapján (www.som-onkorm.hu).
(6) Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, az ok felmerülésekor a
közgyűléstől kell kérni a határidő módosítását.
Kizárás a döntéshozatalból
41. §
(1) A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. A kizárásról az érintett közgyűlési tag kezdeményezésére vagy bármely
közgyűlési tag javaslatára a közgyűlés dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.
(2) A közgyűlés tagja köteles bejelenteni a személyes érintettséget. Ennek elmulasztása esetén a
közgyűlés első esetben figyelmezteti a mulasztót, második és további esetekben az érintett
közgyűlési tag tiszteletdíjának egyhavi összegét a közgyűlést követő hónapra kiterjedően
20%-kal csökkenti.
(3) Amennyiben a személyes érintettség bejelentését elmulasztó közgyűlési tag szavazata
befolyásolta a döntés eredményét, a szavazást meg kell ismételni és ebből a szavazásból a
közgyűlési tagot ki kell zárni.
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 jegyző.
(2) A kezdeményezést - a munkatervben meghatározott esetek kivételével - a közgyűlés
elnökéhez kell benyújtani, aki azt a közgyűlés következő soros ülésén köteles előterjeszteni.
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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 jegyző 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 jegyző
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 jegyző
szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a közgyűlés elnöke és a jegyző írja alá.
(2) A rendeletet a jegyző az ülést követő 25. napon a 40. § (5) bekezdés szerinti módon
kihirdeti.
(3) A jegyző 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.
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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 jegyző kezeli és évente bekötteti.
A jegyzőkönyv hiteles másolatait a jegyző megküldi az ülést követő 15 napon belül a
törvényességi felülgyeletet 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 jegyző törvényességi
észrevételét.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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,
a javasolt és az elfogadott napirendi pontokat,
napirendi pontonként az előterjesztés címét és előadóját, a napirend tárgyalásához
meghívottak nevét, megjelenésük tényét és a képviselt szervet,
a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát,
a szóbeli előterjesztés, kiegészítés rövid tartalmát,
a kérdést feltevő nevét és a kérdés lényegét,
az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólások
lényegét, illetve szó szerinti szövegét, ha azt a közgyűlés tagja kifejezetten kéri,
a szavazás számszerű eredményét,
a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntések szó szerinti szövegét,
a bejelentéseket, interpellációkat, azokra adott válaszokat,
a közgyűlés elnöke esetleges intézkedéseit,
a jegyző törvényességi észrevételeit,
a közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket.
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Közmeghallgatás
49. §
(1) A közgyűlés döntésétől
közmeghallgatást tart.

függően

évente

legalább

egyszer

előre

meghirdetett

(2) A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
(3) A közmeghallgatás helyét és idejét a meghallgatást megelőzően legalább 8 nappal 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 elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. A
megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint illetékes
bizottság vagy jegyző a közgyűlés által meghatározott határidőig – legkésőbb 15 napon
belül – kivizsgálja, annak eredményéről a közgyűlés következő ülésén tájékoztatást kell
adni.
(4) A vizsgálat eredményéről, a közgyűlés döntéséről a javaslattevőt, közérdeklődésre számot
tartó kérdésben a lakosságot értesíteni kell.
(7) A közmeghallgatás során minden választópolgár maximum 6 percben szólalhat fel.
(8) 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 a Mötv-ben
és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
(3) A közgyűlési tagot - külön rendeletben meghatározott - tiszteletdíj és egyéb juttatások
illetik meg.
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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 (meghatalmazása) alapján képviselni a közgyűlést,
d) közgyűlési munkájához a hivataltól igényelni a szükséges támogatást, valamint ügyviteli
közreműködést a jegyzőn 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 jegyzőtől, 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,
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.
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52.§
A közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökének jogállására vonatkozóan alkalmazni kell az 5051. § 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 jegyző,
c) az érintett bizottság.
(6) A bizottságok nem közgyűlési tagjai megválasztásukat követően a közgyűlésen esküt
tesznek.
(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
jegyző jelöli ki a hivatal köztisztviselői közül, akit szavazati jog nem illet meg. A titkár a
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bizottság munkájának segítése során figyelemmel kíséri a bizottság működésének
törvényességét, e tekintetben képviseli a jegyzőt.
(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, méltatlanság 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 (5 fő közgyűlési tag, 4 fő nem közgyűlési tag),
b) Területfejlesztési Bizottság 9 tagú (5 fő közgyűlési tag, 4 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.
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Az ideiglenes bizottság
57. §
(1) A közgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot is
létrehozhat. A bizottság részletes feladatait a közgyűlés határozza meg.
(2) Az ideiglenes bizottság megbízása feladatának elvégzéséig, illetve a létrehozáskor
meghatározott idő elteltéig tart.
(3) Az ideiglenes bizottság 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,

29
Somogyi Közlöny
2015/1.
___________________________________
_____________________________________________________________________

28

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 jegyzőt, 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.
(5) A bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza.
(6) A bizottság bármely bizottsági tag javaslatára - a Mötv. 46. § (2) 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 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. §
A bizottság üléséről az ülést követő jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 15 napon belül a
kormányhivatalnak meg kell küldeni, amelynek tartalmára és mellékleteire vonatkozóan a 48. §-
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ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A bizottság jegyzőkönyvét a bizottság elnöke és az
adott ülésen választott egy tagja írja alá (jegyzőkönyv hitelesítő).
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 foglalt
eltérésekkel.
VI.
A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE, ALELNÖKEI
A közgyűlés elnöke
65. §
(1) A közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A közgyűlés
határozatában rögzíti illetményét a Mötv. szabályai alapján és gyakorolja a munkáltatói
jogokat a Mötv. 19. § b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogok kivételével, amelyeket a
Területfejlesztési Bizottság gyakorol.
(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 Mötv. 69. §-ában meghatározott esetekben szűnik
meg.
(5) A közgyűlés elnökének pecsétje:
a) 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,
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-

összehívja és vezeti a közgyűlést,
ellátja az önkormányzat képviseletét,
meghatározza az alelnökök feladatait és munkamegosztását, számon kéri azok
végrehajtását,
szervezi a testületi működést befolyásoló és más szervezetekkel az együttműködést
(megyei érdekegyeztetés),
kapcsolatot tart az országgyűlési képviselőkkel,
a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett - a közgyűlés át nem ruházható
hatáskörébe tartozó ügyek, valamint a területfejlesztéssel, területi tervezéssel,
programozással, koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdések kivételével dönt a két ülés közötti időszakban, illetve a közgyűlés ülésezési szünetében felmerülő,
halaszthatatlan, a közgyűlés hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben,

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 hatáskörében irányítja a hivatalt,
- a hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó
kinevezéshez, vezetői kinevezéshez, felmentéshez, bérezéshez, jutalmazáshoz az
általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol (Mötv. 81. § (4) bek.),
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az aljegyző tekintetében,
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyzővel és az alelnökökkel kapcsolatban,
e) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott önkormányzati és államigazgatási
feladatokat.
(2) A közgyűlés elnökének munkáját az elnök által a szakmai és a közélet kiemelkedő
személyiségei köréből felkért tanácsadó testület segítheti.
A közgyűlés alelnökei
67. §
(1) A közgyűlés titkos szavazással - a közgyűlés elnökének javaslatára - egy foglalkoztatási
jogviszonyban álló alelnököt választ és egy társadalmi megbízatású alelnököt választhat. Az
alelnökök illetményét a közgyűlés a Mötv. szabályai szerinti határozatban rögzíti.
(2) Az alelnökök pecsétje körbélyegző kör alakú „Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke”
felirattal, közepén Magyarország címerével.”
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VII.
A JEGYZŐ, AZ ALJEGYZŐ
A jegyző
68. §
(1) A megyei közgyűlés elnöke határozatlan időre - pályázat alapján - a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyző nevez ki.
(2) A megyei önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti és képviseli, önkormányzati és
államigazgatási feladatait az önkormányzati hivatal közreműködésével látja el.
(3) A jegyző alatt érteni kell jelen rendelet hatálybalépésekor hivatalban lévő, címzetes főjegyző
címet viselő megyei főjegyzőt.
69. §
(1) A jegyző 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, az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat,
- javaslatot tesz a közgyűlés elnökének a hivatal belső tagozódására, létszámára,
működési és ügyfélfogadási rendjére,
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-

-

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,
ellátja a jogszabályokban előírt, illetve a közgyűlés által átruházott önkormányzati
feladatokat,
dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, gyakorolja az önkormányzati vagyonrendeletben
számára meghatározott átruházott hatásköröket,
ellátja a közigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő
feladatokat,

d) a közgyűlés elnökének megbízása alapján egyéb feladatokat is ellát.
(3) A jegyző pecsétje körbélyegző kör alakú felirattal "Somogy Megye Jegyzője" közepén
Magyarország címerével.
Az aljegyző
70. §
(1) A megyei közgyűlés elnöke az Mötv-ben meghatározott feltételek szerint a jegyző
javaslatára határozatlan időre aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére.
(2) A aljegyző belső szervezeti egységet is vezethet.
(3) A jegyző 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, a létszámkeretet az éves költségvetési
rendelet határozza meg.
(3) Az önkormányzati hivatal jogi személy.
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(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 irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 236. § (5) bek. c) pontja szerint főosztályvezető-helyettesi szintnek
megfelelő vezetői kinevezésnek minősül, az irodavezető-helyettesi kinevezés pedig
osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezésnek minősül. Az irodavezetőket a
közgyűlés elnökének egyetértésével a jegyző nevezi ki, a kinevezést 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 a jegyző által az elnök egyetértésével elkészített
ügyrend határozza meg.
(11) Az önkormányzati hivatal pecsétje körbélyegző kör alakú felirattal "Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatal", közepén Magyarország címerével.
IX.
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATAI
Együttműködési kapcsolat
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.
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(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 megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatoknak térítésmentesen
irodahelyiség(ek)et bocsát rendelkezésére a tulajdonában lévő Kaposvár, Fő u. 10. szám
alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi
számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A megyei önkormányzat viseli az
irodahelyiség(ek)hez, továbbá az irodahelyiség(ek) infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és
fenntartási költségeket.
(2) A nemzetiségi önkormányzatok testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési,
sokszorosítási feladatok ellátását a megyei önkormányzat hivatala útján biztosítja és viseli az
ezzel járó költségeket.
A megyei önkormányzati hivatal e körben közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok
testületi üléseinek előkészítésében, a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok
összeállításában és kiküldésében, a határozatok megfogalmazásában, a döntések
végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok gépelésében,
sokszorosításában, továbbításában, a jegyzőkönyvek elkészítésében.
(3) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok teljes körű információ ellátását a
Somogy Megyei Önkormányzat közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő
közzétételével biztosítja.
(4) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi üléseinek
megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal. A megyei önkormányzat
hivatalán keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének
működéséhez szükséges technikai feltételeket.
(5) A megyei önkormányzati hivatal a nemzetiségi önkormányzatok számviteli nyilvántartásait
elkülönítetten vezeti. A nemzetiségi önkormányzatok használatában álló vagyontárgyakról a
megyei önkormányzati hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség a
nemzetiségi önkormányzat elnökét terheli.
74. §
(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.
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A megyei közgyűlés társulásos kapcsolatai
75. §
(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
76. §
(1) Megyei népszavazást kezdeményezhet:
a) a megyei közgyűlési tagok legalább egynegyede,
b) a közgyűlés bizottsága,
c) a megye választópolgárainak - Kaposvár város kivételével - legalább 15 százaléka.
(2) A népszavazást a közgyűlés elnökénél kell kezdeményezni.
(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.

XI.
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI
Az önkormányzat vagyona
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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 Magyarország költségvetéséről szóló törvénye
határozza meg.
(2) A költségvetési rendelet elfogadása egyfordulóban az alábbiak szerint történik:
- a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának
figyelembevétele,
- az önkormányzat számára kötelezően előírt és önkéntes feladatainak 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 fontossági sorrendjének meghatározása,
- a várható döntések hatásainak előzetes felmérése (jelezve a több évre kiható döntések
következményeit),
- a közmeghallgatást követően a közgyűlés megtárgyalja a költségvetési rendelettervezetet,
- a költségvetési javaslat tartalmazza a hatályos szabályozásnak megfelelő fő
előirányzatokat pl.:
az önkormányzat bevételeit forrásonként,
a működési, üzemeltetési előirányzatokat,
a felújítási előirányzatokat célonként,
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 jegyző készíti elő, s a közgyűlés elnöke - a
könyvvizsgáló írásos véleményének csatolásával - terjeszti a közgyűlés elé. Az előterjesztést
a valamennyi bizottság megtárgyalja a közgyűlés ülését megelőzően.
(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.
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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 jegyző 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 beszámolók
tervezeteit, valamint a tájékoztatókat,
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 véleményezési körébe tartozó előterjesztés esetén az előterjesztésről
kérhető a könyvvizsgáló írásos véleménye, ebben az esetben döntés annak
figyelembevételével 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.
ELJÁRÁSI, DÖNTÉSKEZDEMÉNYEZÉSI JOG
81. §
(1) A megyei önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között a feladatés hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt
nyilváníthat.
(2) A közgyűlés (1) bekezdés szerinti jogának gyakorlása során kikéri a tárgy szerinti
önkormányzati bizottság véleményét.
(3) A közgyűlés a települési önkormányzatokkal együttesen is élhet felterjesztési jogával.
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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 jegyzőhöz.
(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 jegyzőhöz 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.
83. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A külön törvényekben és e rendeletben nem szabályozott - hatáskörébe tartozó kérdésekben a közgyűlés dönt.
(3) A rendelet mellékleteinek folyamatos - jogszabályoknak megfelelő - vezetéséről és
kiegészítéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet hiteles példánya a mellékletekkel 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:
7. sz. melléklet:
8. 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
A közgyűlés önként vállalt feladatai
Alaptevékenység besorolás
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(6) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2012.(II.7.) önkormányzati
rendelet.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Jakó Gergely
a közgyűlés elnöke
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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 kell határozati
javaslatot kidolgozni.
4) Szóbeli előterjesztéseknél is a 2) pontban foglalt követelményeket figyelembe kell venni.
II.
AZ ELŐTERJESZTÉSEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI
1) Az előterjesztés tartalmazza a fejrészt, az ügyiratszámot, az előterjesztés munkatervvel azonos
címét, az előterjesztő aláírását, az előterjesztés készítőjének nevét, a jegyző ellenjegyzését,
valamint a jegyző törvényességi észrevételét.
2) Az előterjesztés terjedelme a határozati javaslattal együtt, mellékletek nélkül 10 oldal lehet.
Az előterjesztéshez mellékletek csatolhatók. A terjedelmi korlátok túllépéséhez a jegyző
engedélye szükséges.
3) Az előterjesztéseket A/4. nagyságban kell készíteni a jegyzői utasításban foglaltak szerinti
formában, ügyelve az áttekinthetőségre.
4) Kerülni kell az idegen szavak, szakkifejezések, a megértést akadályozó hivatali szakmai nyelv
használatát, de a jogszabályok által meghatározott jogi szavak használatára törekedni kell.
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5) A határozati javaslat határidejét év, hó, napban kell meghatározni, az így meghatározott
időpont végrehajtásról történő beszámolásnak is az időpontját jelenti.
6) 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.
7) 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 jegyzői rendelkezés
tartalmazza.
2. A vezetői koordináció elé kerülő előterjesztések előkészítéséért, az abban foglaltak
megalapozottságáért, a munkatervben, valamint a jegyzői rendelkezésben meghatározott
egyeztetésekért az előterjesztés készítője a felelős.
3. A munkatervben nem szereplő előterjesztések közgyűlés elé terjesztéséhez a közgyűlés
elnökének engedélye szükséges.
4. Az előterjesztéseket - az előzetes egyeztetések után - a jegyzői rendelkezésben megjelölt
határidőben kell vezetői koordinációra és törvényességi felülvizsgálatra benyújtani.
5. Az előterjesztés készítője a vezetői koordináció, valamint a jegyzői törvényességi
észrevételek alapján az előterjesztést azonnal köteles átdolgozni. Amennyiben a
törvényességi észrevétel alapján az átdolgozás nem történik meg, úgy a jegyző a
törvényességi észrevételét az előterjesztéshez csatolja.
6. Az előterjesztéseket (közgyűlési, bizottsági) a jegyzői rendelkezésben meghatározottak
szerint kell az Önkormányzati és Jogi Irodára egy 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.
7. 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.
8. A testületi ülésen a jegyző törvényességi felülvizsgálata után és csak a közgyűlés elnökének
engedélyével lehet előterjesztést kiosztani.
9. 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.
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2) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság beszámoltatása esetén a beszámolóval szemben
támasztott követelményeket a jegyző 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 önkormányzat 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 jegyzőnek
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 jegyzői titkárnő állítja össze.
4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a közgyűlés elnöke és a
jegyző esetében az Önkormányzati és Jogi Iroda, a bizottságok esetében a bizottság titkára
készíti elő.
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SZMSZ 2. sz. melléklete
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGHEZ KÖTÖTT DÖNTÉSI KÉRDÉSKÖRÖK

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

A közgyűlés szervezetének kialakítása, működésének meghatározása.
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása.
Rendeletalkotás.
Közfeladat önkéntes felvállalása, megszüntetése.
A törvény (Mötv.) által a közgyűlés hatáskörébe utalt választás kinevezés, megbízás.
Helyi népszavazás elrendelése.
Gazdasági társaság átszervezése, ellátási, szolgáltatási körzetének megváltoztatása,
megszüntetése.
Önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás;
Nemzetközi kapcsolat létesítése és megszüntetése.
Megállapodás külföldi önkormányzatokkal való együttműködésről, megállapodás külföldi
önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való
csatlakozás, abból történő kiválás.
Önkormányzati tulajdon tárgyában 10 millió Ft értékhatár felett.
Önkormányzati jelképek megalkotása, használatának szabályozása
Önkormányzati kitüntetések, elismerő címek, díjak meghatározása és adományozása.
A közgyűlés hatáskörének átruházása.
A megyei képviselő döntéshozatalból való kizárása, képviselői megbizatás megszűnéséről
való döntés, a közgyűlés tagja, elnöke méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés.
Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, általa kiírt pályázat tárgyalásakor történő
zárt ülés elrendelése.
A közgyűlés - megbízatásának lejárta előtti - feloszlásának kimondása.
A közgyűlés elnöke ellen - sorozatos törvénysértés, vagy mulasztás miatt - kereset
benyújtása.
A közgyűlés rendeletében és minősített többséggel hozott határozatában előírt ügyben.
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 jegyző 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 2013. évi V. tv. személyiségi jogokra vonatkozó szabályai, a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv., valamint a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. rendelkezései vonatkoznak.
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SZMSZ 4. sz. melléklete
A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A.
VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
A bizottságok:
Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a megyei közgyűlés döntéseit, szervezik és
ellenőrzik a döntések végrehajtását, feladatkörükben ellenőrzéseket végezhetnek.
2.) Előkészítik és benyújtják a közgyűlésnek a közgyűlés által meghatározott előterjesztéseket.
3.) Tevékenységi területüket illetően véleményezhetik a költségvetési rendeletet 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 a Mötv. és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezett közgyűlési felterjesztéseket.
6.) Döntenek a bizottság alelnöke és tagjai esetén a bizottsági döntéshozatalból való kizárás
ügyében.
7.) Ellenőrzik az önkormányzati hivatalnak a testületi döntések előkészítésére, végrehajtására
vonatkozó munkáját. Szükség szerint közgyűlési elnöki intézkedést kezdeményeznek.
8.) Javaslatot tesznek a megyei közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.
9.) Javaslatot tesznek a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai formáira, tartalmára.
10.) Véleményezik a közfeladat önkéntes felvállalására vonatkozó javaslatot.
11.) A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint
együttes ülést tartanak.
12.) Kezdeményezik a közgyűlés elnökénél helyi népszavazás elrendelését.
1.)

B.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
1. Átruházott hatásköre:
1.1
1.2

Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az
éves ellenőrzési jelentést.
Gyakorolja az SZMSZ-ben és az önkormányzati vagyonrendeletben számára
meghatározott átruházott hatásköröket.

2. Saját hatásköre (Mötv.):
2.1
2.2
2.3
2.4

Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös
tekintettel a saját bevételekre.
Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés),
értékeli az azt előidéző okokat.
Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát.
Az önkormányzatnál ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend
és bizonylati fegyelem érvényesítését.
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2.5

2.6

2.7

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.
Kivizsgálja
a
képviselői
összeférhetetlenség
megállapítására
irányuló
kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi
XCVI. törvény 9. § (2) bek.).
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.
3.2. Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi
feltételeit.
3.3 Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést
alakít ki.
3.1

C.
A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
1. Átruházott hatásköre:
1. A két soros közgyűlés között, amikor soron kívüli közgyűlés összehívása nem lehetséges,
valamint a közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés
hatáskörébe tartozó, területfejlesztéssel, területi tervezéssel, programozással,
koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, kivéve az át nem ruházható
hatásköröket.
2. A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Mötv. 19. § b) pontjában meghatározott
egyéb munkáltatói jogokat.
2. Saját 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.
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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. Véleményezi az operatív programokat, részt vesz azok előkészítésében.
15. Megtárgyalja a megyei hulladékgazdálkodási tervet.
3. Egyéb feladatköre:
Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági
teendőket.
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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
alelnöke(i)

Bizottságok
Funkcionális bizottság

Szakmai bizottság

Pénzügyi Bizottság

Területfejlesztési Bizottság
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SZMSZ 6. sz. melléklete
AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Elnöki tanácsadó(k)

Elnök

Alelnök(ök)

ALJEGYZŐ

JEGYZŐ

- kiemelt pályázatok
- egyéb kiemelt feladatok

- belső ellenőrzési feladatok
- nemzetközi kapcsolatrendszer
működtetése

Pénzügyi Iroda

Önkormányzati és Jogi Iroda

Területfejlesztési Iroda

- költségvetési feladatok
- számviteli feladatok
- pénzügyi feladatok
- pénztári feladatok

- közgyűlés és szervei működtetése
- jogi feladatok
- választási feladatok
- humánpolitikai feladatok
- informatikai feladatok
- jegyzői titkársági teendők
- gondnoki teendők

- főépítész
- pályázati és monitoring rendszer működtetése
- megyei területfejlesztési koordinációs feladatok
- megyei területrendezési koordinációs feladatok
- vidékfejlesztési feladatok (LEADER HACS-okon
keresztül)
- önkormányzati vagyongazdálkodás
- ifjúsági-, sport- és civil ügyek
- turisztikai feladatok
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SZMSZ 7. sz. melléklete
Az önkormányzat önként vállalt feladatai
1. A Somogy Megyei Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló
30/2012.(III.24.) VM rendelet (a továbbiakban: 30/2012.(III.24.) VM rendelet) 2. §
(1) bekezdés j) pontjában meghatározott LEADER Helyi Akciócsoportokra
átruházott feladatokat a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, mint bevont
szervezet útján látja el. A feladatellátás az egyes, jogi személyiséggel rendelkező
LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó (akkreditációs) feltételeket teljesítő
LEADER HACS-ok és az önkormányzati hivatal között kötött szerződés alapján
valósul meg.
2. A Somogy Megyei Önkormányzat tagja a Mötv-ben foglalt, társulásokra vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően működő Munka- és Tűzvédelmi Társulásnak.
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SZMSZ 8. sz. melléklete
ALAPTEVÉKENYSÉG BESOROLÁS
Államháztartási szakágazati besorolás:
841 105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011120
011130
013330
016010
016020
016080
044310
013350
013360
047310
047320
011310
011320
041140
013210
041231
041233
081010
107030
082061
084010

084020
084070
086090
047450
047460
083050

területi általános végrehajtó tevékenység
önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
építésügy igazgatása
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
turizmus igazgatása és támogatása
turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
külügyek igazgatása
nemzetközi szervezetekben való részvétel
területfejlesztés igazgatása
átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
rövid ideig tartó közfoglalkoztatás
hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatás
sportügyek igazgatása
szociális foglalkoztatás
múzeumi gyűjteményi tevékenység
társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok igazgatása és szabályozása
nemzetiségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének
támogatása
a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetés
egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek
támogatása
kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési
támogatása
TV műsor szolgáltatása és támogatása
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A Somogy Megyei Közgyűlés
1/2015.(I.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtási
feladatairól a következőket rendeli el:
I.
A RENDELET HATÁLYA
1. §
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
Költségvetési hiányát megállapítja
ebből:

1.208.486
1.352.993
-144.507

EFt-ban
EFt-ban
EFt-ban

A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül
A működési célú bevételek összegét
A működési célú kiadások összegét
Működési hiányát megállapítja

856.815
900.031
-43.216

EFt-ban
EFt-ban
EFt-ban

Felhalmozási célú bevételét

351.671

EFt-ban

452.962
-101.291

EFt-ban
EFt-ban

kötelező működési feladatok kiadásai:
ebből:
a személyi juttatások összegét
a szociális hozzájárulási adó
a dologi kiadások összegét - hivatal
- önkormányzat

823.938

EFt-ban

198.351
48.431
115.295
96.361

EFt-ban
EFt-ban
EFt-ban
EFt-ban

egyéb működési célú támogatás

365.500

EFt-ban

az általános tartalék összegét

2.000

EFt-ban

a működési célú tartalék összegét

2.000

EFt-ban

76.093

EFt-ban

33

főben

Felhalmozási célú kiadását
Felhalmozási hiányát megállapítja

önként vállalt feladatok kiadásai:
a költségvetési létszámkeretet
állapítja meg.

54
Somogyi Közlöny
2015/1.
___________________________________
_____________________________________________________________________

2. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Jakó Gergely
a közgyűlés elnöke

1. melléklet az 1/2015.(I.06.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi összesített működési
bevételeiről és kiadásairól
Eredeti előirányzat

sors
zám

1

2
3
4
5

6
7

11

Megnevezés

Költségvetési bevételek (B1-B7)

állami
Eredeti
kötelező
feladat előirányzat
feladat
ok
összesen

önként
vállalt

419 343

371 243

0

Működési célú bevételek összesen(2+11.sor)

71 672

367 243

0

Felhalmozási célú bevételek összesen
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1)
Önkormányzatok működési támogatásai
(B11)
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (B111)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről (B16)
- Pályázati működési célú támogatások
bevételek
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16) 2014. évi
VÁLASZTÁSOK
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről B2
Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről DDOP
2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/
Működési bevételek (B4)

347 671
50 392

4 000
307 743

0

1.
változás
összegei

1.
Módosított
előirányzat
a 4/2014.
(VII.15.)
önk. rend.
módosítását
követően

2.
változás
összegei

2.
Módosított
előirányzat az
1/2015.(I.06.)
önk. rend.
módosítását
követően
202 379
1 208 486
202 379
856 815

790 586
438 915

215 521

1 006 107

215 521

654 436

0
0

351 671

0
215 521

351 671
573 656

0

351 671

202 379

776 035

240 172

0

240 172

240 172

0

240 172

0

240 172

0

240 172

240 172

0

240 172

50 392

67 571

0

117 963

215 521

333 484

202 379

535 863

50 392

67 571

0

117 963

1 000

118 963

0

118 963

0

0

0

0

214 521

214 521

202 379

416 900

347 671

0

0

347 671

0

347 671

0

347 671

347 671

0

0

347 671

0

347 671

0

347 671

21 280

59 500

0

80 780

0

80 780

0

80 780

358 135

0
0
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12

13
14
15
16

17

18

19

20
21
22
26
21

27
28
60

Egyéb működési bevételek (B410)
- Önkormányzati működési bevételek
- Hivatali működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B5)
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről (B71)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B72)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(B73)
Költségvetési kiadások (K1-K8)
Működési célú kiadások
összesen(20+21+22+28.sor)
Felhalmozási célú kiadások összesen
Személyi juttatások (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó (K2)
Dologi kiadások (K3)
Dologi kiadások (K31-35)
Egyéb dologi kiadások (K355)
- ebből: Hivatali dologi kiadások
Önk-i dologi kiadások- Pályázati
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K506) 2014. évi
VÁLASZTÁSOK TÁMOGATÁSÁNAK
TOVÁBBADÁSA HVI/OEVI-knek
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21 280
0
21 280
0
0
0
0

59 500
0
59 500
0
0
4 000
0

0
0
0
0
0
0
0

80 780
0
80 780
0
0
4 000
0

0
0
0
0
0
0
0

80 780
0
80 780
0
0
4 000
0

0
0
0
0
0
0
0

80 780
0
80 780
0
0
4 000
0

0

4 000

0

4 000

0

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

528 055

407 038

0

935 093

215 521

1 150 614

202 379

1 352 993

75 093

407 038

0

482 131

215 521

697 652

202 379

900 031

452 962

0

0

452 962

0

452 962

0

452 962

16 981
4 299

168 780
40 322

0
0

185 761
44 621

17 071
4 609

202 832
49 230

12 500
3 500

215 332
52 730

53 813
53 813
53 813

187 436
187 436
187 436
91 075
96 361
0
10 500
0

0
0
0
0
0
0
0
0

241 249
241 249
241 249
91 075
150 174
0
10 500
0

2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
0
191 841
191 841

243 249
243 249
243 249
92 075
151 174
0
202 341
191 841

23 220
23 220
23 220
23 220
0
0
163 159
163 159

266 469
266 469
266 469
115 295
151 174
0
365 500
355 000

53 813
0
0
0
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29

30

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre SOMOGY TV TÁMOGATÁSA (K511)
Tartalékok (K512)
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0

6 500

0

6 500

0

6 500

0

6 500

0

4 000

0

4 000

0

4 000

0

4 000

0
0
452 962

2 000
2 000
0

0
0
0

2 000
2 000
452 962

0
0
0

2 000
2 000
452 962

0
0
0

2 000
2 000
452 962

452 962

0

0

452 962

0

452 962

0

452 962

0
289 765
0

0
0
0

0
0
0

0
289 765
0

0
0
0

0
289 765
0

0
0
0

0
289 765
0

57 178

0

0

57 178

0

57 178

0

57 178

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

106 019

0

0

106 019

0

106 019

0

106 019

-108 712

-35 795

0

-144 507

0

-144 507

0

-144 507

ebből:

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Általános tartalék
Céltartalék
Beruházások (K6)
DDOP 2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/
kiadásai
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (K66)
Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
KÜLÖNBÖZETE
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A HIÁNY FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
KIMUTATÁSA
Finanszírozási bevételek és kiadások
108 712
35 795
0
144 507
különbözete:
1 Finanszírozási bevételek (B8)
108 712
35 795
0
144 507
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson
kívülről (B811)
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
Maradvány igénybevétele (B813)
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)
Előző év vállalkozási maradványának
igénybevétele (B8132)
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
Finanszírozási kiadások (K9)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre (K911)
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása (K915) Hivatal támogatása
Korrekció a támogatás duplázódásának
ellensúlyozására a nettósítás miatt A Hivatal
támogatása

0

0

0

0

0
108 712
108 712

0
35 795
35 795

0
0
0

0
144 507
144 507

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
257 924

0
0
0

0
0
257 924

-257 924

0

-257 924
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II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

47/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat
A napirendi javaslat elfogadásáról
A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2014. december 12-i ülés napirendi pontjait.
48/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Önkormányzat ÁROP-1.2.11/A2013-2013-0005 azonosító számú pályázata záró
kifizetése érdekében támogatást megelőlegező hitel
felvételéről
1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0005 azonosítószámon
nyilvántartott a „Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával, valamint a területi
szereplők fejlesztési igényeinek feltárásával és
gondozásával” című pályázata záró kifizetési kérelmének benyújtása érdekében 40.910.903 Ft öszszegű támogatást megelőlegező hitelt igényel a DélDunántúli Takarékbanktól. A hitel futamideje 7 hónap (2015. június 30. napjáig). A hitel fedezete a
Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetése, és Dél-Dunántúli Takarékbankkal megkötött
óvadéki szerződés.
2. A Somogy Megyei Önkormányzat a támogatást
megelőlegező hitelhez szükséges kormányzati engedély megszerzéséről szükség szerint gondoskodik.
3. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felhatalmazza elnökét, hogy a támogatást megelőlegező hitel felvételével, és a kormányengedély kérelmezésével kapcsolatban eljárjon, minden szükséges intézkedést megtegyen, felhatalmazza továbbá elnökét a hitelszerződés és azzal kapcsolatos dokumentáció aláírására.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervéről
A Somogy Megyei Közgyűlés a 2015. évre szóló munkatervét az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

60
Somogyi Közlöny
2015/1.
___________________________________ ___________________________________ __________________________________

1. melléklet a 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. évi munkaterve
A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által
meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2015. évben a következő témákat tűzi
napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a leendő bizottságoknak:

I.
A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE
JANUÁR 6.
Ünnepi közgyűlés – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között
FEBRUÁR 13.
Közmeghallgatás
Tájékoztató a Dráva folyó öntözési, hajózási és energetikai célú hasznosításának lehetőségeiről
Előadó: a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotásáról
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek
elrendeléséről
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
4. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
5. Előterjesztés a Somogy Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés az M60 jelű (Szigetvár-Barcs) útról
Előadó: Fábián Éva megyei főépítész
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ÁPRILIS 10. (a közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnökválasztás időpontja miatt módosulhat)
Tájékoztató a Somogy megyében valós tevékenységet végző és munkavállalókat itt
foglalkoztató, munkahelyeket teremtő vállalkozók és gazdasági társaságok (mikro-, kis- és
középvállalkozások) direkt és indirekt támogatási lehetőségeiről
Előadó: a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány főigazgatója
1. Tájékoztató Somogy megyei foglalkoztatási, munkaerőpiaci helyzetéről
Előadó: a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója
2. Előterjesztés a 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
2. Előterjesztés a megyei bírósági és munkaügyi bírósági ülnökök megválasztásáról
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés Somogy megye 2014. évi nemzetközi tevékenységéről
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
JÚNIUS 5.
Tájékoztató a dél-balatoni borvidék, mint kiemelt idegenforgalmi régió és annak marketing
támogatási lehetőségeiről, a szőlő- és gyümölcstermesztés feldolgozására megfelelő infrastruktúra
kialakításáról
Előadó: a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról, a közbiztonság
helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről
Előadó: Dr. Piros Attila megyei rendőrfőkapitány
Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. § b)
pontja alapján
Előadó: Fábián Éva megyei főépítész
SZEPTEMBER 25.
Tájékoztató Somogy megye egészségügyi ellátó rendszerének újraszervezéséről, megerősítéséről
Előadó: Dr. Moizs Mariann főigazgató, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Tájékoztató Somogy megye gazdasági helyzetéről
Előadó: a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
1. Előterjesztés kitüntető díjak adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
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2. Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság tevékenységéről a
közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató a megyei rendezési terv felülvizsgálatának állásáról
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
DECEMBER 4.
Tájékoztató a megyei védelmi igazgatás helyzetéről, munkájáról
Előadó: a Somogy megye kormánymegbízottja
Tájékoztató a megyei EU-s nagy projektek előkészítettségének helyzetéről
Előadó: a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervéről
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
2. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
3. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
2016. JANUÁR 6.
Megyenap – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között
2016. FEBRUÁR
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
megalkotásáról
Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke

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 a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Tájékoztató a megyei területi tervezési munkafolyamatok állásáról
Tájékoztató a bizottságra, a közgyűlés elnökére, a megyei főjegyzőre átruházott hatáskörök
gyakorlásáról (ha a két ülés között volt átruházott hatáskörben döntés)
Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszak tisztségviselői és főjegyzői tevékenységéről
Tájékoztató aktuális területfejlesztési, gazdaságélénkítési pályázati lehetőségekről (ha van ilyen)
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 2015. évi
munkatervét.
A bizottság a munkatervénél figyelembe veszi:
- az SZMSZ-ben meghatározott feladata alapján tervezhető témákat,
- a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését,
- a közgyűlésre javasolt, de napirendre nem kerülő témákat.
Felelős: bizottság elnöke
bizottság titkára
Határidő: 2015. május

2./

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

3./

A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gondoskodik a
meghívottakról és szervezi a testületi döntések végrehajtását.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: folyamatos
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50/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról
1. A Somogy Megyei Közgyűlés – az 1. számú melléklet szerint, azzal mindenben egyező tartalommal
– módosítja a Somogy Megyei Vállalkozói Központ
Közalapítvány alapító okiratát.
2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a
változás bírósági nyilvántartásba vétele iránt a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2014. december 20.
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1. melléklet az 50/2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz
A Kaposvári Törvényszék által az alapítványok bírósági nyilvántartásába
94. sorszám alatt bevezetett
Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány
50/2014.(XII.12.) közgyűlési határozattal módosított és
egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA
(a módosított rendelkezések vastag dőlt betűkkel szedve)
1./ Az alapító neve:

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(7400 Kaposvár, Fő u. 10.)

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító által alapított Somogy Megyei
Vállalkozói Központ Közalapítvány ( a továbbiakban: Közalapítvány) tulajdonosa: – a 2011.
évi CLIV. törvény 1. § 1. pontja és 2. § (1) bekezdése alapján – a Magyar Állam. A Somogy
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított és a 2011. évi CLIV. törvény alapján a
Magyar Állam tulajdonába került Közalapítvány esetében az alapítót megillető alapítói jogok a
törvény erejénél fogva az államra szállnak át oly módon, hogy az alapítói jogok gyakorlására: a 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdése, 3. § (1) bekezdése b) pontja és a 1170/2014.
(III.26.) Kormányhatározat, valamint 1. számú melléklete alapján a Somogy Megyei
Önkormányzat jogosult. Az alapító okirat módosítása a 2013. évi V. törvény alapján valósul
meg és nem sérti a Ptk. 3:393. § rendelkezéseit.
2./ A közalapítvány neve:
Rövidített neve:

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány
SMVKK

3./ A közalapítvány székhelye:
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Telephelyek:

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 46.
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.

4./ A közalapítvány célja:
A Somogy Megyei Vállalkozói Központ működésének és tevékenységének támogatása, az ehhez
szükséges anyagi alapok megteremtése.
a) Somogy megye térségi méretű gazdaságfejlesztő programjának támogatása, a kis- és
középvállalkozások létrejöttének és működésének segítésén keresztül.
b) Együttműködés kialakítása a fent körvonalazott célok érdekében a közalapítványhoz
csatlakozó más belföldi és külföldi természetes és jogi személyek között.
c) A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány Somogy megyei központként
működve elősegíti mindazoknak az erőforrásoknak a megszerzését, amelyek a térség Somogy megye - gazdasági fejlődését szolgálják.
d) Támogatja és befolyásolja a térség szakmai képzését, amellyel elsősorban a munkanélküliség
enyhítését, a vállalkozások fejlődésének lehetőségeit támogatja.
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e) Együttműködik az önkormányzatokkal, a munkaügyi tanáccsal, továbbá a munkaügyi
központtal a településeken jelentkező munkanélküliség felszámolásában, elsősorban a
munkahelyteremtő vállalkozások indításának és működésének segítésével.
f) Támogatja a térségben folyó tudományos kutatást.
g) Támogatja a térség természet-, műemlék- és környezetvédelmét szolgáló tevékenységet.
h) Ellátja a kis- és középvállalkozások támogatására létrehozott mikrohitel alap kezelési
feladatait.
A közalapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében - Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Civil törvény) 1. § (1) bekezdését is figyelembe véve - az alábbi közhasznú
tevékenységeket folytatja:
- tudományos tevékenység, kutatás.
- nevelés, oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzési tevékenység és máshova
nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- környezetvédelem,
- euroatlanti integráció elősegítése,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások.
A közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
A közalapítvány határozatlan időre jön létre. A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
5./ A közalapítvány vagyona és gazdálkodása:
a/ Az alapító a közalapítvány céljára rendel:
- egyszeri átutalással 2.000.000.-Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot,
- a REGIO-INVEST Regionális Tanácsadó és Befektetési Részvénytársaság alapítójaként
jegyzett 5.000.000.-Ft-ot, azaz Ötmillió Ft értékű névre szóló részvényét.
- a 7400 Kaposvár,Csokonai u.3.szám alatt lévő megyeházán 112,86 m2 –es irodahelyiség
használatát négy éves időtartamra , 1994.december 31-ig 9 874 686 Ft - azaz kilencmillió
nyolcszázhetvennégyezer hatszáznyolcvanhat forint- bérleti díjjal számolva.
b/ Az alapító vagyon összesen: 16 874 686.-Ft, azaz: Tizenhatmillió nyolcszázhetvennégyezer
hatszáznyolcanhat forint. A civil szervezet tartozásáért saját vagyonával felel, alapítója,
tagja – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – saját vagyonával nem felel.
c/ A közalapítvány vagyona forint részből és (amennyiben számára deviza-átutalás érkezne)
devizarészből áll. Amennyiben más magán- vagy jogi személyek a Közalapítvány javára
forintot, vagy devizát utalnak át, az így keletkező forrásokat is kizárólag a fenti 4./ pontban
írt célok megvalósítására kell fordítani.
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d/ A közalapítvány ügyeit, valamint az általa kezelt pénzösszegek forrását és felhasználását
olyan mértékben kell nyilvánosságra hozni, amilyen mértékben a közalapítvány céljait
szolgálja.
e/ A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratban, illetve annak módosításaiban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
f/ A közalapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak, vagy a jelen
Alapító okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében – a közhasznú
célok megvalósítását nem veszélyeztetve - végezhet.
A Közalapítvány költségvetési támogatására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvénynek a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályait tartalmazó
rendelkezései irányadóak.
A közalapítvány bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott
szabályok szerint - évente pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével
– megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. A Közalapítvány
csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az
alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
A közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéből és gazdasági-, vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 20. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően
elkülönítetten, a számviteli előírások szerint kell nyilvántartani. Nyilvántartásaira
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
közhasznú jogállású Közalapítvány kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.
A Közalapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon – a közhiteles nyilvántartást
vezető szervnél - köteles letétbe helyezni és közzétenni.
A közalapítvány éves beszámolójával egyidejűleg készített közhasznúsági mellékletében be
kell mutatni a Közalapítvány által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek
fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges
adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető
tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek
felsorolását.
A közalapítvány éves beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére,
másolatot készíthet.
g/ A közalapítvány által működtetett Helyi Mikrohitel Alap kezeléséről a Mikrohitel Bizottság
dönt, a bizottság döntéseinek szakmai előkészítése és határozatainak a végrehajtása kapcsán
a szakmai irányítást a főigazgató, illetve a vezető mikrohitel menedzser - a közalapítvány
munkaszervezete bevonásával - látja el. Tevékenységükről félévente - illetve az alapítványi
célokat veszélyeztető körülmény vagy a kuratórium kérése esetén haladéktalanul - a
kuratóriumnak beszámolnak. A közalapítvány vagyonát a kuratórium kezeli és használja fel
ezen alapító okiratban részletezettek szerint.
h/ A főigazgató feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetőképtelenség
esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala,
kezdeményezése.
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6./ Közalapítvány működése
A közalapítvány a szervezetét és a működése szabályait a jogszabályok keretei között szabadon
maga állapíthatja meg. Az alapító a közalapítványhoz fűződő viszonya, valamint a közalapítvány
szervezetének és működésének szabályozása során az alapító okiratban – a jogszabályban jelölt
kivétellel - eltérhet a törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. Eltérés nem lehetséges,
ha azt törvény tiltja, vagy az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak, vagy a tagok
kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a közalapítvány törvényes működése feletti
felügyelet érvényesülését akadályozza.
A közalapítvány szervei:
- Kuratórium
- Felügyelő Bizottság
- Mikrohitel Bizottság
további szervezeti rendszere :
- főigazgató
- munkaszervezet
- könyvvizsgáló
A kuratórium
Az alapítvány irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak
az alapító hatáskörébe a vezető tisztségviselőkből álló testület, a kuratórium jogosult.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét az alapítvány, mint jogi személy érdekének
megfelelően köteles ellátni. Ahol az alapító okirat jogi személy jelöl, ott azon az alapítványt kell
érteni.
Az alapítvány vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi
személy létrejöttét követően a tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói
választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a
kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
A közalapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és kezelő (ügyvezető) szerve a 7 (hét) tagú
kuratórium, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja. A kuratóriumi tag vezető
tisztségviselő.
A kuratóriumi tagok megbízása határozatlan idejű megbízásról határozott idejűre módosul és
2015. május 31-ig áll fenn. A kuratórium tagjainak létszáma 2015. június 01-től kezdődően 3
(három) főre módosul, a kuratóriumi tagok pedig határozott időre, 1 (egy) évre kerülnek
kijelölésre. A kuratórium tagjait és azok közül elnökét, valamint 2 rendes tagját az alapítói jogok
gyakorlója határozattal jelöli ki, a határozatban megjelölt határozott időre, de legfeljebb 1 (egy)
évre. A kuratóriumi tag megbízatásának lejártát követően ismét kijelölhető. A kuratóriumi
tagsági jogok csak személyesen gyakorolhatók. Az alapító fenntartja magának a kuratóriumi
elnök (és a kuratóriumi tagok) kijelölésének jogát.
A vezető tisztségviselő a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan
felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult
által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a
jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja,
vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a
felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi
személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A kuratóriumi tagsági és elnöki megbízatás megszűnésének esetei:
-

-

lemondás
elhalálozás
cselekvőképesség e tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozása,
összeférhetetlenség, vagy kizáró ok bekövetkezése,
alapító általi visszahívás,
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának a lejártával
megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő a megbízatásáról a közalapítvány elnökéhez címzett, a közalapítvány
kuratóriumához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a közalapítvány működőképessége
ezt megkívánja a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.
A kuratórium tagja megbízatásának lejárta előtt csak az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén és csak az alapítói jogok gyakorlója által hívható vissza.
A kuratóriumi tagság évi háromszori kuratóriumi ülésről történő hiányzás a kuratórium, így a
Közalapítvány tevékenységét, működését veszélyeztető körülménynek minősül, a kuratóriumi
tagot ezért az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
Az összeférhetetlenség esetei:
- A kuratórium tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozói,
élettársai.
- Nem lehet a Közalapítvány vezető tisztségviselője, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Az alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban, nem gyakorolhatnak
meghatározó befolyást a kuratórium működésére és nem rendelkezhetnek önálló képviseleti joggal.
A kuratórium tagjaira a törvényben az egyesület vezető tisztségviselőinek függetlenségére,
összeférhetetlenségére meghatározott rendelkezéseket, valamint a vezető tisztségviselői
megbízással kapcsolatos kizárási okokat megfelelően alkalmazni kell. A kuratóriumi megbízatás
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megszűnése esetén is az új tag kijelölése a bírósági nyilvántartásba vétellel egyidejűleg válik
hatályossá.
Nem lehet a kuratórium tagja a könyvvizsgáló, a főigazgató és a munkaszervezet tagja, a
felügyelő bizottság és a mikrohitel – alakulása esetén egyéb - bizottság tagja, az alapítvány
tulajdonában lévő gazdasági társaság ugyanezen tagjai és munkavállalói, tehát olyan személyek,
akik egyéb megbízási vagy munkaviszonyban állnak az alapítvánnyal vagy a tulajdonát képező
gazdasági társasággal, mint jogi személlyel.
A kuratórium elnöke és tagjai:
elnöke:
1./ Daxner Gábor 7400 Kaposvár
tagjai:
2./ Kissné Putnoki Rita 7400 Kaposvár
3./ Kollár Béla 7400 Kaposvár
4./ Szabó Ferenc 7400 Kaposvár
5./ dr. Török László 7400 Kaposvár
6./ Zsirai Róbert 7400 Kaposvár
(az alapító okirat módosítás időpontjában betöltetlen a hetedik kuratóriumi tagi tisztség).
A kuratórium elnöke és 6 (jelenleg 5 betöltött) rendes tagja határozott idejű megbízatásának vége
az alapítói jogok gyakorlója határozata szerint:
A kuratóriumi elnök (és, mint tag) megbízatásának vége 2015.05.31.
A 6 (5 betöltött) kuratóriumi tag megbízatásának vége 2015.05.31.
A vezető tisztségviselő az ügyvezetői tevékenysége során a jogi személynek okozott kárért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel. A vezető tisztségviselő
harmadik személynek a jogviszonyával összefüggésben okozott kárért a károsulttal szemben a
közalapítvánnyal egyetemlegesen felel. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában
végzik, díjazásban nem részesülnek, de a tevékenységük során felmerülő költségeiket a
Közalapítvány megtéríti.
A kuratórium szükség szerint, - a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal - de évente legalább
4 alkalommal ülésezik. A kuratórium határozatképes, ha a kuratórium tagjainak több mint fele jelen
van. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén kijelölt tagja – jogosult
összehívni, a napirend és az időpont valamint az ülés helyszínének a közlésével, a kitűzött időpont
előtt legalább 8 nappal ajánlott levélben megküldött írásos meghívóval.
Ha a kuratórium nem volt határozatképes, a megismételt ülést az eredeti – határozatképtelenség
miatt elmaradt – ülés időpontját követően 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont
az eredeti ülés meghívójában is megjelölhető. Sürgős esetben a kuratórium ülése az ülés időpontja
előtt 3 nappal kiküldött meghívóval is összehívható. A kuratórium tagjai közül 1 tag a napirend
megjelölésével kezdeményezheti a kuratórium rendkívüli ülésének összehívását. Ilyen irányú,
igazolható módon benyújtott, írásos kérelemre a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén a
kuratórium kijelölt tagja – az ülést 8 napon belüli időpontra köteles összehívni.
Amennyiben a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén a kuratórium kijelölt tagja – a
kezdeményezés bejelentésétől számított 10 napon belül a kuratóriumot nem hívja össze, úgy a
kuratórium összehívására az azt kezdeményező kurátor/ok jogosultak. Kötelező a kuratórium soron
kívüli összehívása (rendkívüli kuratóriumi ülés), ha olyan ügyről kell határozni, amely a kuratórium
kizárólagos hatáskörébe tartozik és a késedelmes döntés a Közalapítvány működőképességét
veszélyeztetné, illetve a Közalapítvány jogszabályban vagy az Alapító okiratban előírt
kötelezettségének megsértésével járna.

71
Somogyi Közlöny
2015/1.
___________________________________
_____________________________________________________________________

7
A kuratóriumi ülés napirendjére bármely kurátor előzetesen, igazolható módon, írásban benyújtott
javaslatot tehet, amelynek napirendre vételéről a kuratóriumi ülésen a kuratórium egyszerű
szótöbbséggel dönt.
A kuratórium ülései nyilvánosak. Zárt ülés szolgálati, üzleti titok vagy személyiségi jogok
megóvása érdekében rendelhető el. Zárt ülés elrendeléséről a tagok a kuratórium elnökének vagy
bármely tagjának javaslatára egyszerű szótöbbséggel döntenek.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ha csak 4 tag van jelen egyhangú
döntés szükséges. A kuratórium elnökének vagy bármely tagjának javaslatára elrendelhető titkos
szavazás. A titkos szavazás elrendeléséről a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt.
Az egyszerű és minősített többséget a határozatképes kuratóriumi ülésen jelenlévő tagok
létszámához kell viszonyítani. A Kuratórium minden tagja egy szavazattal bír. Az éves beszámoló
és a közhasznúsági melléklet elfogadásához a kuratórium tagjainak egyszerű szótöbbséggel hozott
határozata szükséges, ha csak 4 tag van jelen egyhangú döntés szükséges.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt (e határozatnál a határozatképesség tekintetében
figyelmen kívül kell hagyni) az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója és élettársa a határozat
alapján
-

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
aki ellen a határozat szerint pert kell indítani
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben,aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója
aki a döntésben érdekelt szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás.
A kuratórium és a felügyelő szervezet üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, az ülésen
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat.
A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntések tartalma, időpontja és hatálya,
valamint a szavazati arányok: a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.
A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke, - a felügyelő szervezet esetében a felügyelő szervezet
elnöke, jegyzőkönyv vezetője írják alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet,
a megtárgyalt írásos előterjesztéseket, tájékoztatókat, egyéb dokumentumokat.
A kuratórium ülésein hozott határozatokról a Határozatok Könyvében külön nyilvántartást kell
vezetni, amelynek tartalmaznia kell a határozathozatal helyét, a határozat számát és év sorszámát, a
döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A határozatot
a kuratórium elnöke jogosult aláírni.
A kuratórium döntéseit az érintetteknek szükség szerint, de legkésőbb a döntést követő 15 napon
belül írásban, tértivevényes küldeményként kell megküldeni, vagy azt közvetlenül az átvétel írásbeli
rögzítése mellett kell közölni.
A közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba a kuratórium és a felügyelő szervezet tagjai,
valamint az alapítói jogok gyakorlójának képviselői betekinthetnek, ezeket a dokumentumokat
igény esetén a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén elnökhelyettese - köteles a kuratórium és
a felügyelő szervezet tagjai, az alapítói jogok gyakorlójának képviselője rendelkezésére bocsátani.
Egyéb esetekben a betekintés kérdésben a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén
elnökhelyettese – dönt azzal, hogy kívülálló személy számára a személyiségi jogok és az üzleti titok
védelmének tiszteletben tartása mellett biztosítható a betekintési jog.
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A közalapítvány tevékenysége nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, gazdálkodásának
adatairól, beszámolóiról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a közvéleményt a közalapítvány
székhelyén való hirdetmény kifüggesztésével, valamint azoknak a Közalapítvány honlapján történő
közzététele útján kell tájékoztatni.
Határozathozatal ülés tartása nélkül
A létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt a
kuratórium elnöke a határozat tervezetének a kuratóriumi tagok részére történő megküldésével
kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább
nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. Az
ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása
esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül- vagy az utolsó
szavazat beérkezését követő 3 napon belül- a kuratórium megállapítja a szavazás eredményét és
további 3 napon belül közli a tagokkal és az alapítóval. A határozathozatal napja a szavazási
határidő, ha korábban érkeznek be a szavazatok, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.
Nem lehet így döntést hozni bármely személyi - illetve a közalapítvány vagyonát, beszámolóját,
pénzügyi-gazdálkodási tervét vagy megszűnését, egyesülését érintő kérdésekben. Ha bármely tag
vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag
vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt
további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a
szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napja.
A kuratórium kizárólagos jogköre:
a)

A kuratórium gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített
céloknak megfelelő felhasználásáról, továbbá arról, hogy a Közalapítvány a kitűzött
céloknak megfelelően működjön.

b)

A Kuratórium dönt a Közalapítvány valamennyi stratégiai kérdésében.

c)

A kuratórium kizárólagos jogköre a Közalapítvány belső szabályzatainak elfogadása,
módosítása.

d)

A kuratórium jogköre a kuratórium elnöke felé egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére,
vagy mulasztás pótlására, továbbá a kuratórium elnökének jelentéstételre, vagy beszámolóra
való kötelezése.
A kuratórium elnöke köteles végrehajtani a kuratórium határozatait, illetve gondoskodni
azok végrehajtatásáról.
Amennyiben a kuratórium elnöke a kuratórium határozatait a feladat végrehajtásához
szükséges határidőn belül nem hajtja végre, illetve ezen időtartamon belül nem gondoskodik
azok végrehajtatásáról, úgy a határozat végrehajtásáról, a kuratóriumnak az alapító által
kijelölt tagja köteles gondoskodni.

e)

A kuratórium jóváhagyja a Közalapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet.
A Közalapítvány köteles a kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott
üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és
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közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint
amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
A Közalapítvány a fenti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz
eleget.
A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs
Portál számára lehetővé kell tenni. A beszámolók nyilvánosak, azokat a kuratórium elnöke –
akadályoztatása esetén a kuratóriumnak az alapító által kijelölt tagja – köteles a
közalapítvány székhelyén 30 napra kifüggeszteni, valamint a Közalapítvány honlapján
közzétenni. A Közalapítvány a saját honlapján közzétett adatok folyamatos
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok
közzétételéig biztosítja.
f)

A kuratórium elfogadja a Közalapítvány éves pénzügyi-gazdálkodási, üzleti tervét.

g)

A kuratórium negyedévente köteles tájékoztatni tevékenységéről az alapítói jogok
gyakorlóját, különös tekintettel a Közalapítvány vagyonának kezelésére és felhasználására.
A kuratórium minden év május 31. napjáig köteles az alapítói jogok gyakorlójának írásban
beszámolni a Közalapítvány előző évi működéséről, vagyoni helyzetének és
gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
Amennyiben a Közalapítvány gazdálkodása a rendeltetésszerű működést veszélyeztetné, az
alapítói jogok gyakorlója részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti a kuratóriumtól.

h) Az alapító vagyon a Vállalkozói Központ szolgáltató tevékenységének támogatására
fordítható.

i) A Közalapítvány vagyona felett a Kuratórium rendelkezik.
A kuratórium jogköre, továbbá:
- Javaslatot tesz az alapító okirat esetleges módosítására, kiegészítésére és erről az alapítói jogok
gyakorlója dönt.
- Kidolgozza és elfogadja saját ügyrendjét.
- Folyamatosan ellenőrzi a működéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.
- A kuratórium elnökét negyedévente beszámoltatja a tevékenységéről, a közalapítványi vagyon
céloknak megfelelő kezeléséről, felhasználásáról, a Közalapítvány vagyoni helyzetéről,
üzletpolitikájáról.
- Negyedévente beszámoltatja a főigazgatót.
- Megvitatja és eldönti a felügyelő szervezet által előterjesztett kérdéseket, indítványokat.
- A kuratórium dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, a jelen Alapító okirat, vagy a
Közalapítvány belső szabályzata a kuratórium hatáskörébe utal.
- A kuratórium a Közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a
kuratórium határozatairól köteles az alapítói jogok gyakorlóját tájékoztatni.
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A kuratórium elnöke:


összehívja a kuratórium üléseit,



felelős az alapítvány menedzseléséért,



koordinálja a kuratórium munkáját,



ellenőrzi az alapító okiratban foglaltak betartását,



képviseli az alapítványt,



gyakorolja az alapítvány főigazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat.

A kuratórium elnökének helyettesítése:
A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén az alapítói jogok gyakorlója által - határozattal kijelölt kuratóriumi tagja a kuratórium elnökének jogkörében korlátozás nélkül jár el,
egyebekben tagként segíti a kuratórium elnökének munkáját.
A Felügyelő Bizottság (felügyelő szerv)
A Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megbízása határozatlan idejű megbízásról
határozott idejűre módosul és 2015. május 31-ig áll fenn.
Ha a tagok száma csökken az alapító jelölhet új tagot, akinek a megbízatása a többi tag kijelöléséig
áll fenn. A felügyelő bizottság tagjai megbízásának jelölésére és megszűnésére a kuratórium
tagjaira vonatkozó rendelkezések szabályai irányadóak. A felügyelő bizottság az alapító részére
végzi tevékenységét. A felügyelő bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizárási és
összeférhetetlenségi szabályok alkalmazandók.
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai:
elnök:
tagok:

Nagyné Horváth Gabriella 8693 Lengyeltóti
Nichter Beáta 7400 Kaposvár
dr. Orbán Ákos 9777 Rábahídvég, tartózkodási hely: 7400 Kaposvár

1. A felügyelő szerv tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

2.

A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg, testületként jár el, határozatképes, ha
minden tag jelen van, határozatait szótöbbséggel hozza. Az üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

3.

A felügyelő szerv ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, hogy
arról szerez tudomást, hogy
- a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány, az
alapító érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítés a kuratórium
döntését teszi szükségessé
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- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül –
intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium
összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet 4/ ,
valamint az alapítói jogok gyakorlóját.
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a jogi személynek okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
A Főigazgató és a közalapítvány munkaszervezete
A közalapítvány munkaszervezetét irányító főigazgatót a kuratórium – határozatában foglalt
feltételekkel – nevezi ki, tevékenységét munkaviszonyban látja el.
A főigazgató munkaköréből adódó részletes feladatait a munkaszerződése és az SZMSZ-ben
szabályozottak alapján a munkaköri leírása tartalmazza.
A főigazgató akadályoztatása esetén a főigazgató általános helyettesítését a kuratórium által kijelölt
személy látja el. A főigazgató esetében a munkáltatói jogkör gyakorlása a kuratórium hatáskörébe
tartozik, a főigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat pedig a kuratórium elnöke
gyakorolja.
A közalapítvány munkaszervezetének munkavállalói munkaviszony keretében látják el feladataikat,
felettük a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja. A munkaszervezet felépítését a kuratórium
által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A főigazgató felelősségére a
hatályos Ptk. rendelkezései irányadóak.
Mikrohitel Bizottság
A közalapítvány által működtetett Helyi Mikrohitel Alap kezelésének szakmai irányítását a
főigazgató valamint a vezető mikrohitel menedzser látja el.
A finanszírozással kapcsolatos döntéseket az 5 tagú Helyi Mikrohitel Bizottság hozza. A bizottság
elnökét és 4 tagját a kuratórium jelöli ki – határozata alapján - határozatlan időre. A bizottság
szükség szerint – , de évente legalább 4-szer ülésezik, az elnök hívja össze telefonon rövid úton,
elektronikus úton vagy ajánlott levélben az ülés előtt 3 nappal, halaszthatatlan esetben rövid úton
rövidebb időközre is összehívható. A határozatképességhez legalább 3 fő jelenléte szükséges,
határozatait – az összes tag számához viszonyítottan - szótöbbséggel hozza (3 tag jelenléte esetén
egyhangú döntés szükséges), a bizottság elnöke a főigazgató, az elnököt vétójog illeti meg. A
bizottság tagja a közalapítvány munkavállalója – a főigazgató kivételével – és a közalapítvány
könyvvizsgálója és felügyelő bizottsági tagja nem lehet.
A bizottság tagjait a kuratórium indokolás nélkül bármikor visszahívhatja és új tag/ok kijelöléséről
határozhat.
Könyvvizsgáló
Könyvvizsgáló alkalmazása kötelező, az alapítvány gazdasági társaságban részesedéssel
rendelkezik. A könyvvizsgálót a kuratórium jelöli ki. Megbízatása 2015. május 31-ig áll fenn.
Könyvvizsgáló 2015. június 01-től kezdődően legfeljebb 1 (egy) évre kerül kijelölésre. A
könyvvizsgáló megbízatásának lejártát követően ismét kijelölhető. A könyvvizsgáló nem lehet a
kuratórium, a Mikrohitel Bizottság és a Felügyelő Bizottság valamint az egyéb alapítványi szerv
tagja.
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Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -,
illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja a könyvvizsgáló, a főigazgató és a kuratórium illetve a
munkaszervezet tagja, a mikrohitel – alakulása esetén egyéb - bizottság tagja, az alapítvány
tulajdonában lévő gazdasági társaság ugyanezen tagjai és munkavállalói, tehát olyan személyek,
akik egyéb megbízási vagy munkaviszonyban állnak az alapítvánnyal vagy a tulajdonát képező
gazdasági társasággal, mint jogi személlyel.
7./ A közalapítvány képviselete
Törvényes képviselet:
- A Közalapítványt a kuratórium elnöke önállóan és teljes körűen képviseli.
- A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a közalapítványt két kuratóriumi tag
együttesen képviseli.
Szervezeti képviselet:
-

a közalapítvány főigazgatója egy kuratóriumi taggal együttesen.

A kuratórium az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli
nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a
munkavállaló a kuratórium írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező
más személlyel együttesen gyakorolhatja.
A képviseleti jog korlátozása
A jogi személynek a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviseleti jogának
korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel
szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel
bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia
kellett volna.
A közalapítvány bankszámlái felett a kuratórium elnöke és a főigazgató együttesen jogosult
rendelkezni, mely rendelkezési jog belső szabályzatban – eseti vagy állandó jelleggel – delegálható
a kuratórium tagjaira, illetve a közalapítvány munkavállalójára oly módon, hogy a rendelkezők
egyike mindig a kuratórium elnöke, vagy a főigazgató.
A közalapítvány saját és az alapkezelő által nyitott támogatási és mikrohitel bankszámlái felett
minden esetben a Mikrohitel Bizottság egy tagja és a főigazgató jogosult rendelkezni, mely
rendelkezési jog – eseti vagy állandó jelleggel – delegálható a közalapítvány munkavállalójára oly
módon, hogy a rendelkezők egyike mindig a főigazgató.
8./ Csatlakozás a közalapítványhoz:
A Közalapítvány nyílt alapítványnak minősül. A Közalapítványhoz bármikor, bármely belföldi,
vagy külföldi magán- vagy jogi személy, vagy más szervezet csatlakozhat. A Közalapítványhoz
való csatlakozási szándék elfogadásáról egyszerű szótöbbségű határozatával a kuratórium dönt.
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9./ A közalapítvány megszűnése:
Megszűnik a Közalapítvány a Ptk-ban foglalt szabályok szerint. Megszűnése esetén a
Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti, amely ezt köteles a
Közalapítvány eredendő céljai érdekében felhasználni, és arról a nyilvánosságot a közalapítvány
székhelyén való kifüggesztéssel tájékoztatni.
Az alapítvány a jogi személyekre vonatkozó általános szabályokon túl a következő esetekben
szűnik meg:
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált és az alapító okirat módosítására
valamint az alapítványnak más alapítvánnyal való egyesülésére nincs mód;
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
Ha valamelyik megszűnést eredményező ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítót a
szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelő
bizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
A Ptk. 1:106. § a) pontjában, illetve az (1) bekezdésben meghatározott megszűnési okok
bekövetkeztét a kuratórium a (3) bekezdés szerinti értesítéstől számított harminc napon belül
köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni, kivéve, ha a megszűnés okát orvosolták. A bejelentési
kötelezettség késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik
személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. Az alapítvány végelszámolása
csak akkor kezdhető meg, ha a nyilvántartó bíróság a kuratórium bejelentésétől számított tizenöt
napon belül nem emel kifogást.
A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó
vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet.
Alapítvány csak alapítványokra válhat szét.
Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról akkor
hozható döntés, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette.
Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél
veszélyeztetésével.
10./ A közalapítvány felügyelete, nyilvántartása:
A közalapítvány, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést a székhelye szerinti adóhatóság, a
költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi
felügyeletét pedig az ügyészség látja el, nyilvántartásba vétele a Kaposvári Törvényszék
hatáskörébe tartozik.
11./ Záró rendelkezés:
Ahol az alapító okiratban alapítvány elnevezés szerepelt, annak helyébe "közalapítvány" elnevezés
lépett.
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. és a közalapítványokra, valamint a
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közhasznú szervezetekre vonatkozó egyéb, a civil szervezetek gazdálkodó tevékenységéről és
nyilvántartásba vételéről szóló mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kaposvár, 2014. december 12.
a Somogy Megyei Önkormányzat,
mint az alapítói jogok gyakorlója képviseletében:
Jakó Gergely
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Záradék:

Ezt a módosítást az alapítói jogok gyakorlója az 50/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával
határozta el, s egyben döntött a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról.
Az alapítói jogok gyakorlója képviseletében tanúsítom, hogy a jelen alapító okirat az alapítói jogok
gyakorlója 50/2014.(XII.12.) közgyűlési határozata szerinti módosításokkal hatályosított szövegét
tartalmazza, az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kaposvár, 2014. december 12.
Somogy Megyei Önkormányzat,
mint az alapítói jogok gyakorlója képviseletében:

Jakó Gergely
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
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51/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Közgyűlés bizottságainak megválasztásáról
A Somogy Megyei Közgyűlés 2014. december 13. napjától kezdődően a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 56. § (1) bekezdése, valamint 36.
§-a értelmében a Somogy Megyei Közgyűlés

1./

Pénzügyi Bizottsága

Ssz.

Kapott szavazatok
Igen

Nem

Tart.

1)

elnökének: Dr. Balázs Árpád (FIDESZ-KDNP) közgyűlési tagot

11

1

1

2)

alelnökének: Bátori Zsolt (FIDESZ-KDNP) közgyűlési tagot

10

1

2

3)

tagjainak: Huszti Gábor (FIDESZ-KDNP) közgyűlési tagot

10

1

2

4)

Kövér István Attila (SOMOGYÉRT) közgyűlési tagot

13

0

0

5)

Dr. Takács Richárd (JOBBIK) közgyűlési tagot

12

0

1

6)

Bertók László (FIDESZ-KDNP) külső tagot

10

1

2

7)

Bognár Zsolt (FIDESZ-KDNP) külső tagot

10

1

2

8)

Csik László (FIDESZ-KDNP) külső tagot

10

1

2

9)

Kecskés Gábor (FIDESZ-KDNP) külső tagot

9

1

3

megválasztja.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. december 15.
2./ A Somogy Megyei Közgyűlés 2014. december 13. napjától kezdődően a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 56. § (1) bekezdése, valamint 36. §-a értelmében a Somogy Megyei Közgyűlés
Területfejlesztési Bizottsága

Ssz.

Kapott szavazatok
Igen

Nem

Tart.

1)

elnökének: Holovits Huba (FIDESZ-KDNP) közgyűlési tagot

10

1

2

2)

alelnökének: Füstös János (FIDESZ-KDNP) közgyűlési tagot

10

1

2

3)

tagjainak: Karvalics Ottó (FIDESZ-KDNP) közgyűlési tagot

10

1

2

4)

Dr. Kolber István (DK) közgyűlési tagot

11

0

2

5)

Mészáros Miklós (FIDESZ-KDNP) közgyűlési tagot

10

1

2

6)

Czeferner Józsefné (FIDESZ-KDNP) külső tagot

10

1

2

7)

Csendesné Murányi Ibolya (MSZP) külső tagot

11

0

2

8)

ifj. Németh Lajos (FIDESZ-KDNP) külső tagot

10

1

2

9)

Salamon Gyula (FIDESZ-KDNP) külső tagot

10

1

2

megválasztja.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. december 15.
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52/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat

-

A közgyűlést delegáló személyeknek más szervezetekbe történő delegálásáról

-

A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi,
hogy a Dél-Dunántúli Regionális Konzultációs
Fórum munkájában a közgyűlés elnöke vesz részt.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a közgyűlés elnökét delegálja.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés a Balaton Fejlesztési Tanácsba Holovits Huba közgyűlési tagot delegálja.
4. A Somogy Megyei Közgyűlés az „M9” Térségi
Fejlesztési Tanácsba Huszti Gábor közgyűlési tagot delegálja.
5. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi,
hogy a Regionális Monitoring Albizottság munkájában a közgyűlés elnöke vesz részt.
6. A Somogy Megyei Közgyűlés a DDRFÜ DélDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába Karvalics Ottó közgyűlési tagot delegálja.
7. A Somogy Megyei Közgyűlés a Balatoni Szövetség elnökségébe Dr. Balázs Árpád közgyűlési tagot delegálja.
8. A Somogy Megyei Közgyűlés Dél-Dunántúli
Területi Vízgazdálkodási Tanácsba a közgyűlés
elnökét delegálja.
9. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi,
hogy a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsban (DRVT) a megyei képviseletet Fábián
Éva megyei főépítész látja el.
10. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a
testület döntéséről az érintett szervezeteket és a
delegált személyeket értesítse.
11. A delegáltak tevékenységükről a közgyűlés előtt
2015. év végi utolsó rendes közgyűlésen beszámolni kötelesek.

1.

-

a Kaposvári járás Területi Munkacsoportok elnökét
az érintett két statisztikai kistérség konszenzusos
döntéssel jelöli ki.
azokban a járási Területi Munkacsoportokban amelyek két kistérséget foglalnak magukban:
a nem városi jogállású települések képviselete
2X3fő: 6 fő legyen,
A tagok köre, az esetleges dupla képviselet elkerülése érdekében kerüljön felülvizsgálatra a
SKIK tisztségviselője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a kistérségben lévő területfejlesztéssel foglalkozó civil szervezet képviselője,
Kaposvári Egyetem munkatársa, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei
Társulásának képviselője, releváns helyzetben a
Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton Integrációs Nonprofit Kft., Balaton felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóságának képviselője esetében,
a nem járási székhely kistérségi vezető társelnöki tisztséget töltsön be.
a járási Területi Munkacsoportok alelnökeit a megyei közgyűlés elnöke bízza meg.

Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2014. december 15.
54/2014.(XII.12.) 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 pályázatok vonatkozásában hozzájárul a
támogatási szerződések lezárásához, valamint
a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes
2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint
egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
85/2009.(IV.10.) Korm. rendelet, valamint a
2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008.(V.26.) Kormányrendeletben foglaltakra.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

2.

A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul

Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2014. december 20.
53/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat
A területfejlesztési intézményrendszer fontosabb
változásairól
A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy kezdeményezze a Somogy Megyei
Területi Munkacsoportok működésének módosítását a
Megyei Tervezéskoordinációs Testületnél az alábbiak
szerint:
- a Területi Munkacsoportok járási szinten (8 járás)
működjenek,
- a járási Területi Munkacsoportok elnökei - a Kaposvári járás kivételével- a járás székhely városok
polgármesterei,

2.1 Zákányfalu Község Önkormányzata
2008. évi LEKI előirányzatból 637.999,Ft támogatásban részesített „Önkormányzati hivatal épületében burkolatfelújító munkák” című, 140005308L számú
támogatási szerződés megvalósulási helyének községelcsatolásból eredő átszámozás folytán a 421 helyrajzi számról a
389 helyrajzi számra történő változásához. A beruházás helyszíne a módosítást
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delmi és Szolgáltató Bt. részéről a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek (üzemeltetői és karbantartási feladatait) átvállalása megtörtént.
Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

követően: 8853 Zákányfalu Szabadság u.
89. (389 hrsz.)
Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2.2 Zákányfalu Község Önkormányzata
2008.
évi
LEKI
előirányzatból
2.205.000,- Ft támogatásban részesített
„Óvoda tetőszerkezetének javító és héjazat
előkészítő
munkái”
című,
140007808L számú támogatási szerződés
megvalósulási helyének községelcsatolásból eredő átszámozás folytán a 95/2
helyrajzi számról a 106 helyrajzi számra
történő változásához, valamint a támogatási szerződés lezárásához. A beruházás
helyszíne a módosítást követően: 8853
Zákányfalu Szabadság u. 88-1. (106
hrsz.)
Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

2.6 Juta Község Önkormányzata 2009. évi
CÉDE előirányzatból 4.299.672,- Ft támogatásban részesített „Szociális étkeztetést biztosító konyha felújítása” című,
140013409D számú támogatási szerződés vonatkozásában hozzájárul az érintett
konyha 2014. októberétől melegítő
konyhaként történő hasznosításához.
Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2.7 Kaposszerdahely Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból
3.186.563,- Ft támogatásban részesített
„Kaposszerdahelyi Általános Iskola épületének energiaracionalizálása (kazáncsere és villamoshálózat fejlesztése)” című,
140002109K számú támogatási szerződés címének, valamint felújított ingatlan
funkciójának változásához az alábbiak
szerint:
A támogatási szerződés 1.1 pontjában
foglalt fejlesztés megnevezése: Civilek
Háza épületének energiaracionalizálása
(kazáncsere és villamoshálózat fejlesztése).
A fejlesztéssel érintett volt Gondozási
Központ épületében jelenleg több helyi
társadalmi szervezet működik.
Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

2.3 Somogyjád Község Önkormányzata
2008.
évi
TEKI
előirányzatból
1.150.000,- Ft támogatásban részesített
„Szabadidőpark kialakítása I. ütem
(megközelítését szolgáló út útcsatlakozása, park bútorzat)” című, 140012208K
számú támogatási szerződés megvalósulási helyének telekalakítás folytán a 712
helyrajzi számról a 711/3 helyrajzi számra történő változásához valamint a támogatási szerződés lezárásához. A beruházás helyszíne a módosítást követően:
7431 Somogyjád Kossuth Lajos utca
228/1; 711/3 hrsz.
Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

2.8 Csokonyavisonta Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból
1.195.849,- Ft támogatásban részesített
„Fűkasza beszerzés” című, 140004609K
számú támogatási szerződés vonatkozásában hozzájárul, a H-535 RX típusú fűkasza újbóli beszerzéséhez azzal, hogy
az eltulajdonítás és az új eszköz beszerzése között eltelt időszakkal a kötelezettségvállalás időtartamát meg kell hoszszabbítani. Ennek megfelelően a fenntartási kötelezettség meglévő eszközök esetében 2015.01.25-ig, a pótolt fűkasza
esetében pedig 2015.11.25-ig áll fenn.
A felmerülő költségeket az Önkormányzat saját forrásból finanszírozta.

2.4 Öreglak Község Önkormányzata 2009.
évi LEKI előirányzatból 3.559.972,- Ft
támogatásban részesített „Baráti-hegyi
óvoda felújítása” című, 140001309L
számú támogatási szerződés vonatkozásában hozzájárul a fejlesztés megvalósulási hely szerinti utca neve Április 4. utcáról, Arany János utcára történő változásához. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 8697 Öreglak, Arany János u. 18. hrsz.:0166/13
Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2.5 Kadarkút Város Önkormányzata 2009.
évi LEKI előirányzatból 16.000.000,- Ft
támogatásban részesített „Ravatalozó
építése az Árpád utcai temetőben” című,
140005209L számú támogatási szerződés
vonatkozásában hozzájárul az érintett ravatalozó üzemeletetésre történő átadásához a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részére. A
Szalai és Társa Temetkezési, Kereske-

3.

A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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I. Döntés pályázatok lezárásáról
1. melléklet az 54/2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz

Határozat Támogatás
Előirányzat
alszáma
éve

1

2

3

2008

2008

2008

TEKI

TEKI

TEKI

Támogatási
szerződés
száma

140013508K

140007708K

140002508K

Pályázó neve

Beruházás
megnevezése

Bakháza Község
Önkormányzata

Faluház körüli utak
térkövezése

Csömend Község
Önkormányzata

Csömend,
Szabadság utca
keleti oldali járda
burkolat-felújítása

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat (volt
Nevelési Tanácsadó)
tetőtér beépítése II.
ütem

Működtetési
kötelezettség
kezdete

2009.07.01

2009.07.01

2009.07.01

Záró ellenőrzési
jegyzőkönyv, illetve
záróellenőrzési
jegyzőkönyvnek
Működtetési
minősülő,
kötelezettség
kötelezettségvállalás
vége
teljesítés tényét
megállapító
jegyzőkönyv
felvételének időpontja

2014.06.30

2014.06.30

2014.06.30

Megjegyzés

2014.08.14

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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4

5

6

7

8

2008

2008

2008

2008

2008

TEKI

TEKI

TEKI

LEKI

LEKI

140011508K

140011608K

140000608K

Marcali Város
Önkormányzata

Béke utcai rendelő
felújítása

Marcali Város
Önkormányzata

Kisgombai utca
szennyvíz vezeték
kiépítése

Somogysámson
Község
Önkormányzata

Ravatalozó
teraszának
járólapozása, temető
belső villanyszerelési
munkáinak
elvégzése

140006008L

Kára Község
Önkormányzata

140007408L

Somogyacsa
Község
Önkormányzata

Kultúrház felújítása

Iroda épület
felújítása

2009.07.01

2009.07.01

2009.10.01

2009.10.01

2009.10.01

2014.06.30

2014.06.30

2014.09.30

2014.09.30

2014.09.30

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.08

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.08

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

84
___________________________________

Somogyi Közlöny
___________________________________

2015/1.
__________________________________

I. Döntés pályázatok lezárásáról
1. melléklet az 54/2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz

9

10

11

12

13

2008

2008

2008

2008

2008

LEKI

LEKI

CÉDE

CÉDE

TEUT

140003308L

140006408L

140004608D

140002408D

140001108U

Somogybükkösd
Község
Önkormányzata

Önkormányzati
kisgépek tárolására
alkalmas
raktárhelyiség és
gépszín bővítés

Heresznye Község
Önkormányzata

Petőfi Sándor utcai
járda felújítása

Csömend Község
Önkormányzata

Csömend, Kossuth
utca burkolatának
felújítása

Somogysámson
Község
Önkormányzata

Faluház villamos
szerelvényeinek
javítása, cseréje,
padozat, járólap,
faszerkezetek
javítása, festése

Marcali Város
Önkormányzata

Zrínyi Miklós utca
útfelújítása

2009.07.01

2009.10.01

2009.07.01

2009.10.01

2009.07.01

2014.06.30

2014.09.30

2014.06.30

2014.09.30

2014.06.30

2014.09.17

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.14

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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14

15

16

17

18

2008

2008

2008

2008

2009

TEUT

TEUT

TEUT

TEUT

TEUT

140001008U

140000908U

140000808U

140004108U

140002509U

Marcali Város
Önkormányzata

Vereckei utca
útfelújítása

Marcali Város
Önkormányzata

Jókai Mór utca
útfelújítása (Arany J.
u.-Kodály Z. u.
között)

Marcali Város
Önkormányzata

345. hrsz-ú (volt
Mustang bekötő) út
felújítása

Zics Község
Önkormányzata

Templom melletti út
felújítása

Bedegkér Község
Önkormányzata

Bedegkér, Csaba
utca útburkolat
felújítása

2009.07.01

2009.07.01

2009.07.01

2009.10.01

2009.10.01

2014.06.30

2014.06.30

2014.06.30

2014.09.30

2014.09.30

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.24

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.08

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.08

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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19

20

21

22

23

2009

2009

2009

2009

2009

TEUT

TEKI

TEKI

TEKI

TEKI

140000209U

140003909K

140004909K

Balatonkeresztúr
Község
Önkormányzata

Balatonkeresztúr Új
Élet utca
burkolatfelújítása

Zics Község
Önkormányzata

Kisgépbeszerzés

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

Rendezvényterem
folyosó aljzat
felújítása

140005009K

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

Temetői sírkertek
közti járda építése

140000909K

Közúti
jelzőberendezés
Kaposvár Megyei
telepítése Kaposvár,
Jogú város
Németh István fasor Önkormányzata
Tallián Gy. utca
csomópontban

2009.09.08

2009.09.16

2009.10.08

2009.09.08

2009.10.20

2014.09.07

2014.09.15

2014.10.07

2014.09.07

2014.10.19

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.08

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.14

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.14

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.22

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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24

25

26

27

28

2009

2009

2009

2009

2009

CÉDE

CÉDE

CÉDE

CÉDE

CÉDE

Somogyzsitfa
Község
Önkományzata

Kossuth u. 22.
Kultúrház felújítása
II. ütem

140007209D

Ecseny Község
Önkományzata

Ecseny, Kossuth L.
utca és Templom
utca járdák
szakaszos
burkolatfelújítása

140003909D

Somogyfajsz
Község
Önkományzata

140005409D

140001909D

140003009D

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

Új fűnyíró traktor
beszerzése

Önjáró fűkasza
beszerzése

Somogysámson
Tolólap és pótkocsi
Község
eszközök beszerzése
Önkományzata

2009.10.20

2009.10.22

2009.10.02

2009.09.18

2009.08.07

2014.10.19

2014.10.21

2014.10.01

2014.09.17

2014.08.06

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.22

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.22

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.14

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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29

30

31

32

33

2009

2009

2008

2008

2008

CÉDE

CÉDE

LEKI

LEKI

TEKI

140009809D

Balatonkeresztúr
Község
Önkormányzata

Balatonmáriafürdő
140012209D
Község
Önkormányzata

140005108L

140000808L

140011708K

Patosfa Község
Önkormányzata

Játszótéri eszközök
szabványosítása, új
játszóeszközök
telepítése
Projektor és
hangosító
berendezés
beszerzése a
Csillagvirág
Művészeti
Modellóvodába
Polgármesteri Hivatal
és orvosi rendelő
korszerűsítése,
felújítása, átalakítása

Lad Község
Önkormányzata

Óvoda épületének
felújítása

Szabás Község
Önkormányzata

Polgármesteri
Hivatal, orvosi
rendelő,
gyermekorvosi
rendelő, posta épület
homlokzat felújítása

2009.10.09

2009.10.02

2009.11.01

2009.10.01

2009.07.01

2014.10.08

2014.10.01

2014.10.31

2014.09.30

2014.06.30

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.08.14

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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34

35

36

37

38

2008

2008

2009

2009

2009

CÉDE

CÉDE

CÉDE

CÉDE

CÉDE

140007208D

140009408D

140001509D

140000209D

140001009D

Balatonszemes
Község
Önkormányzata

Latinovits Zoltán
művelődési ház
felújítása és
fűtéskorszerűsítése

Porrog Község
Önkormányzata

Közlekedésbiztonság
, szolgáltatás-elérés
javítás

Péterhida Község
Önkormányzata

Motorfűrész és
tartozékai
beszerzése

Babócsa Község
Önkormányzata

Fűnyíró traktorok és
dobos fűkasza
beszerzése

Csákány Község
Önkormányzata

Pihenőparkba
bútorvásárlás

2009.09.01

2009.07.01

2009.10.01

2009.10.02

2009.10.08

2014.08.31

2014.06.30

2014.09.30

2014.10.01

2014.10.07

2014.10.22

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.17

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.14

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.14

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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39

40

41

42

43

2009

2008

2008

2008

2008

TEKI

TEKI

TEKI

TEKI

TEKI

140002209K

140001308K

140011408K

140005008K

140005308K

Somogysimonyi
Község
Önkormányzata

Vése Község
Önkormányzata

Művelődési ház
fűtéskorszerűsítése

Urnafal építése

Zákány Község
Önkormányzata

Ravatalozó építése

Őrtilos Község
Önkormányzata

Őrtilos,
Szentmihályhegyi
ravatalozó belső
felújítása, kegyeleti
tárgyak vásárlása

Zákányfalu Község
Önkormányzata

1 db térfigyelő
kamera vásárlása

2009.10.02

2009.11.01

2009.11.01

2009.10.01

2009.01.01

2014.10.01

2014.10.31

2014.10.31

2014.09.30

2013.12.31

2014.10.29

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.12

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.12

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.12

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.03.12

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

91
___________________________________

Somogyi Közlöny
___________________________________

2015/1.
__________________________________

I. Döntés pályázatok lezárásáról
1. melléklet az 54/2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz

44

45

46

47

48

2009

2009

2009

2009

2009

CÉDE

CÉDE

CÉDE

CÉDE

CÉDE

140005309D

140005209D

140000309D

140001809D

140004209D

Tótújafalu község
Önkormányzata

Kultúrház
berendezési,
felszerelési tárgyak
vásárlása

Szentborbás
Község
Önkormányzata

Berendezési tárgyak asztalok vásárlása

Böhönye Község
Önkormányzata

Böhönye, Ady Endre
utca szakaszos
járdafelújítása

Szenyér Község
Önkormányzata

Szenyér, Simon
József utca
csapadékvíz
szabályozott
elvezetése

Kisgyalán Község
Önkormányzata

Falugondnoki busz
részére szolgáló
önkormányzati
garázshoz vezető út
és bejáró építése

2009.10.07

2009.10.01

2009.11.11

2009.11.06

2009.08.11

2014.10.06

2014.09.30

2014.11.10

2014.11.05

2014.08.10

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.19

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.19

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.09.30

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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49

50

51

52

53

2009

2009

2009

2008

2008

CÉDE

TEKI

TEUT

TEKI

TEKI

140006109D

140003609K

140000509U

140005608K

140002308K

Nagyberény
Község
Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal
Tanácsterem
felújítása

Somogyszob
Község
Önkormányzata

Somogyszob
Kossuth L. utca járda
felújítás II. ütem

Szenyér Község
Önkormányzata

Szenyér, Petőfi utca
egy szakaszának
felújítása

Nágocs Község
Önkormányzata

Ravatalozó felújítása

Barcs Város
Önkormányzata

Belterületi
zöldterületek
kialakítása,
településkép javítása

2009.10.01

2009.10.05

2009.10.29

2009.01.01

2009.11.01

2014.09.30

2009.10.04

2014.10.28

2013.12.31

2014.10.31

2014.10.08

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.19

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.19

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.03.10

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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54

55

56

57

58

2008

2008

2008

2008

2008

CÉDE

CÉDE

LEKI

LEKI

LEKI

140007708D

140009508D

140007008L

140003408L

140000108L

Barcs Város
Önkormányzata

Barcs Város
Önkormányzata

Önkormányzati
tulajdonú épületek
felújítása

Erkel Ferenc utca
járdaépítés

Barcs Város
Önkormányzata

Városi járdák
építése, felújítása

Barcs Város
Önkormányzata

Piramis házaknál
szennyvíz
gerincvezeték
kiváltása

Barcs Város
Önkormányzata

Új Magyarország
Fejlesztési Pont
irodájának
kialakítása

2009.11.01

2009.11.01

2009.10.01

2009.10.01

2009.10.01

2014.10.31

2014.10.31

2014.09.30

2014.09.30

2014.09.30

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.05

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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59

60

61

62

63

2008

2008

2008

2009

2009

TEKI

TEUT

CÉDE

CÉDE

CÉDE

140013708K

Balatonőszöd
Község
Önkormányzata

Kegyeleti parkban
ravatalozó WC
felújítás, vízvételi
lehetőség kialakítás

140003508U

Balatonőszöd
Község
Önkormányzata

Tündér utca burkolat
felújítása

140009908D

Somogyaszaló
Község
Önkormányzata

Önkormányzati
épület (Polgármesteri
Hivatal) tetőhéjazat
cseréje

Somodor Község
Önkormányzata

Orvosi rendelő és
vendégház
kialakítása

Beleg Község
Önkormányzata

Orvosi rendelő
felújítása, a
községháza
nyílászáróinak
cseréje, külső
homlokzati festés

140007009D

140013109D

2009.05.01

2009.07.01

2009.11.01

2009.11.23

2009.11.10

2014.04.30

2014.06.30

2014.10.31

2014.11.22

2014.11.09

2014.07.02

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.07.02

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.26

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.26

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.26

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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64

65

2008

2008

TEKI

LEKI

140003808K

140004308L

Kisasszond
Község
Önkormányzata

Csököly Község
Önkormányzata

Kultúrház felújítása

Rákóczi utca
járdafelújítása

2009.11.01

2009.10.01

2014.10.31

2014.09.30

2014.11.26

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.

2014.11.26

Támogatási
szerződés
lezárható, valamint
a felhatalmazó
levél törölhető.
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55/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat
A Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési
tevékenységéről
1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a
megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről szóló tájékoztatást, és elrendeli annak megküldését a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés kezdeményezi, az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. tv. 31/A. § (1) bekezdése szerinti, a megyei
területrendezési tervek felülvizsgálatára vonatkozó,
2015. december 31-ig szóló határidő módosítását,
valamint a megyei rendezési terv felülvizsgálatára a
tervezési díj központi forrásból történő biztosítását.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
56/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő követelés engedményezéséről
1. A Somogy Megyei Közgyűlés az ERSTE Bank
által - a Bitt Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, mint a Rippl-Rónai Emlékmúzeum
(Kaposvár, Rómahegy 88, 18216/7 hrsz.) felújítási
munkálatainak kivitelezője jótállási/szavatossági
kötelezettségei teljesítésének elmulasztásából eredő
fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékául
C32-017/B/12-25 számú 8.730.221 Ft összegű, az
2012. november 15-én - kibocsátott és vállalt bankgaranciával biztosított követelést Kaposvár Megyei
Jogú Város Önkormányzatára engedményezi.
Felelős: Jakó Gergely
Határidő: 2014. december 31.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat 1. sz.
mellékletét képező Megállapodást az ott rögzített
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét az e határozat szerinti megállapodások, bankgarancia lehívó nyilatkozat aláírására, valamint a
megállapodásokhoz kapcsolódó további szükségszerű jognyilatkozatok megtételére, további kiegészítő megállapodások aláírására.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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1. melléklet az 56/2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Fő u. 10.;
képviseli: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke; pénzügyi ellenjegyző: Obbás Marianna
gazdasági vezető; törzsszám: 15396004; adószám: 15396004-1-14),
másrészről Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.;
képviseli: Szita Károly polgármester; pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági
igazgató; törzsszám: 731597; adószám: 15731591-2-14) között az alábbi feltételekkel.
1. A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezte 2013. január 01. előtt a RipplRónai Emlékmúzeum (Kaposvár, Rómahegy 88, 18216/7 hrsz), melynek a DDOP2.1.1/A-2f-2009-002 kódszámú pályázat keretében történő fejlesztésének
kivitelezésére 2014. november 04-én a BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel vállalkozási szerződést kötött. A beruházás átadás-átvétele során
a kivitelező jótállási/szavatossági kötelezettségei teljesítésének elmulasztásából eredő
fizetési kötelezettségei teljesítése biztosítékául C32-017/B/12-25 számú 8.730.221 Ft
összegű, az ERSTE Bank által 2012. november 15-én kibocsátott bankgarancia
nyilatkozatot adott át, melynek kedvezményezettje a Somogy Megyei Önkormányzat.
2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény
rendelkezései következtében az 1. pontban megnevezett ingatlan 2012. december 19.
napján kelt ingatlan átadás-átvételi megállapodással 2013. január 02. napjától
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába került.
3. Somogy Megyei Önkormányzat a 2. pontban leírt tulajdonváltozás következtében az 1.
pontban megnevezett bankgarancia nyilatkozattal biztosított követelést Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzatára engedményezi.
Jelen engedményezés ellenszolgáltatás nélkül történik, tekintettel arra, hogy az
ingatlan Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába fenti
jogszabályváltozások alapján került.
4. Felek rögzítik, hogy a BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
bankgaranciával biztosított jótállási/szavatossági kötelezettségét nem teljesítette és a
hibák kijavításának költsége előzetes becslés alapján meghaladja a bankgarancia
összegét. A Somogy Megyei Önkormányzat, mint a bankgarancia kedvezményezettje
a bankgarancia nyilatkozat alapján 8.730.221 Ft-ot, azaz Nyolcmillióhétszázharmincezer-kettőszázhuszonegy forintot lehív 2014. december 31-ig és a
lehívásban a jóváírandó bankszámlaként Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata 11743002-15398006-00000000 számú költségvetési elszámolási
számlaszámát jelöli meg.
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5. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a
bankgarancia lehívásával kapcsolatban a Somogy Megyei Önkormányzatnál felmerülő
számlával igazolt költségeket a megyei önkormányzat 10039007-00313955-00000000
számú bankszámlájára a számla benyújtásától számított 5 napon belül megtérít.
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a
lehívott bankgarancia összegét kizárólag a garanciális hibák kijavítására használja fel,
és a felhasználásról a Somogy Megyei Önkormányzatot tájékoztatja.
Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták.
Kaposvár, 2014. december 12.

…………………………………………...
Somogy Megyei Önkormányzat
Jakó Gergely közgyűlés elnöke

……………………………………………
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szita Károly polgármester

pénzügyi ellenjegyző:

pénzügyi ellenjegyző:

Obbás Marianna
gazdasági vezető

Molnár György
gazdasági igazgató
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57/2014.(XII.12.) közgyűlési határozat

Alakszerű határozat meghozatala nélkül:

A Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

A közgyűlés
-

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Televízió Nonprofit Kft-nek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. §
(2) bekezdése rendelkezéseivel összhangban álló
tovább működését határozza el.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés – az 1. számú melléklet szerint, azzal mindenben egyező tartalommal
– jóváhagyja a Somogy Televízió Nonprofit Kft.
egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a főjegyzőt,
hogy a változások bírósági nyilvántartásba vétele
iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. A Somogy Megyei Közgyűlés megbízza és meghatalmazza Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia ügyvédet, hogy a Cégbírósághoz a változásbejegyzési
kérelmet és jelen határozatot, valamint a kérelem
további mellékleteit nyújtsa be és a cég jogi képviseletét lássa el.
Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2014. december 20.

-

a Somogy megyében végzett katasztrófavédelmi tevékenységről,
a 2014. október 22. és 2014. december 15. közötti tisztségviselői tevékenységről

szóló tájékoztatókat tudomásul vette.
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1. melléklet az 57/2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

(Egységes szerkezet)

Lezárva: 2014. december 12.
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EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KÖZHASZNÚ
EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA
(Egységes szerkezet)
Preambulum
A Somogy Televízió és Multimédia Kommunikációs, Oktatási és Tájékoztatási
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot 2005. július 21-i hatállyal jegyezte be a
Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a cégnyilvántartásba Cg. 14-14-300055
szám alatt. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi VI. tv. (Gt.) 365. §. (3)
bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
9/2009. (II. 13.) sz. határozatával a Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként
történő továbbműködtetését határozta el. Ennek megfelelően az alapító Somogy
Megyei Önkormányzat a Somogy Televízió és Multimédia Kommunikációs, Oktatási
és Tájékoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.)
alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.), a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján – a
társaság egységes szerkezetű, 2013.december 19.napján kelt alapító okiratának
módosítása mellett - az alábbiak szerint határozza meg.
Az alapító
a társasághoz fűződő viszonya, valamint a társaság
szervezetének
és működésének szabályozása során a létesítő okiratban - a lentebb
foglaltak
kivételével - eltérhet a PTK-nak a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól.
Az alapító nem térhet el az e törvényben foglaltaktól, ha:
a) az eltérést e törvény tiltja; vagy
b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok
kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes
működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.
A társaság a működését a 2013.évi V. törvény hatálya alá helyezi.
1 A Kft. célja, feladatai:
Somogy megye társadalmi, gazdasági életének, valamint tudományos -, kulturális
értékeinek folyamatos dokumentálása, a megyei identitástudat formálása, a
távoktatási funkción keresztül a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása,
munkanélküliség csökkentése nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység
folytatásával.
A Társaság felelősséget érez a lakosság társadalmi felemelkedésének
elősegítése, az életminőség javítása iránt. A megyei társadalom helyzetének
javítása érdekében célul tűzte ki, a területfejlesztési folyamatok
koordinálását, társadalmi, gazdasági folyamatainak szervezését, a területi
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felzárkóztatását, a Somogy megyében élő lakosság, önkormányzatok és
vállalkozások közcélú szolgáltatásokkal való támogatását, az Európai Unió
fejlett tagállamaihoz történő felzárkózásuk segítését.
A nyújtani kívánt szolgáltatások a szemléletformálás, a társadalmi
felzárkóztatás, az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
sport, gyermek- és ifjúságvédelem területére terjednek ki. A Társaság saját
erőforrásaival, felhalmozott tudásával és kapcsolatrendszerével törekszik
kifejteni jótékony hatását a fent nevezett területekre. Az új tevékenységi
területek nagymértékben épülnek a Társaság korábbi tapasztalataira.
A Társaság célja komplex fejlesztési programok kidolgozása és
megvalósítása, valamint területfejlesztési koordinátorként társadalmi,
gazdasági folyamatok összehangolása, szervezése-felzárkózási folyamat
hatékony
támogatása
érdekében.
Aktívan
részt
kíván
venni
az
egészségfejlesztés, a közösségfejlesztés, az esélyegyenlőség, a munkaerő-piaci
integráció, a gazdasági versenyképességet erősítő kezdeményezések
elterjesztése területén és a térségi szervezetek támogatásában.
A Társaság célja továbbá olyan tudatos, alap- és kulcskompetenciákkal
rendelkező, egész életen át tartó tanulást elsajátító személyek és szervezetek
kiművelése, akik megszerzett elméleti és gyakorlati képességük mindennapi
életükbe történő átültetésével a nemzetgazdaság katalizátor szerepét
tölthetik be.
A Társaság vállalkozik egyedi, kisebb feladatok megvalósítására, komplex,
fejlesztési, felzárkóztatási, szemléletformálási, kommunikációs, kutatási és
képzési projektek generálására, koordinálásra, valamint országos, vagy
határon átívelő átfogó programokba történő bekapcsolódásra.
Feladatai:
-

televíziós műsor készítés
audió szolgáltatás,
hír-, és információ szolgáltatás,
távoktatás
kommunikációs szolgáltatás
felzárkóztató komplex programok kidolgozása és végrehajtása
területfejlesztési koordinációs feladatok
egészség- és közösségfejlesztési, esélyegyenlőségi programok
kidolgozása és végrehajtása
nemzetközi kapcsolatok koordinálása, beleértve a pályázati
eszközök igénybevételét is
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A Kft. jogállása:
A társaság közhasznú szervezetként működő , nonprofit korlátolt felelősségű
társaság.
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke
felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá
válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre
módosítani.

Ahol az alapító okirat közhasznú szervezetet jelöl, azon a társaságot (, mint
jogi személyt ) ahol alapítót, ott több tag esetén taggyűlést, illetve tag helyett
tagokat kell érteni.
A Kft.elnevezése: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési,
Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.
3

A Kft. székhely

7400 Kaposvár, Fő u. 10.
4

A Kft. alapítója és egyedüli tagja:
Somogy Megyei Önkormányzat, 7400 Kaposvár, Fő u. 10.

5

A Kft. tevékenysége

A társaság minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem
tilt vagy nem korlátoz.
A Társaság az alábbiakban felsorolt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi
felzárkóztató tevékenységét:
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés,
gyógyító-,
egészségügyi
rehabilitációs
tevékenység
- Tudományos tevékenység, kutatás
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet
- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás
alapján
folytatott sporttevékenység kivételével
A
munkaerő-piacon
hátrányos
helyzetű
rétegek
képzésének,
foglalkoztatásának
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elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó
szolgáltatások
- Az Európai Integráció elősegítése
Területfejlesztés,
koordináció,
társadalmi-gazdasági
folyamatok
szervezése,
döntés-előkészítés
- Médiatevékenység, reklámtevékenység
Közhasznú tevékenység:
minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;
Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati
feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül,
jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve
végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;
A Kft. tevékenységi körének tagozódása a Ptk., a 1997. évi CLVI. tv. 4. § (1)
bekezdésének b) pontja figyelembevételével, a 1997. évi CLVI. tv. 26. § b) és c)
pontjában foglaltak alapján kerül meghatározásra( tekintettel arra is, hogy a
2011. évi CLXXV. törvényben - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tv. – a
közhasznú tevékenységek nincsenek felsorolva):
a) az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában megjelölt közhasznú
tevékenységek,
b) a cél szerinti közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. tv. 26. § b) pont),
c) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági
tevékenységek.
5.1.1 A Kft. közhasznú tevékenységei a 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont alapján:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- környezetvédelem,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése
5.1.2.„A Kft. cél szerinti közhasznú tevékenységei:
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Főtevékenység:
9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Tevékenységi körök:
5811 Könyvkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 Filmvetítés
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 Rádióműsor-szolgáltatás
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység
6399 Mns egyéb információs szolgáltatás
7010 Üzletvezetés
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7430 Fordítás, tolmácsolás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:
társadalombiztosítás) igazgatása
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
8899 Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9003 Alkotóművészet
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9412 Szakmai érdekképviselet
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
5.1.3.„A Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységei:
6201
Számítógépes programozás
7311
Reklámügynöki tevékenység
7312
Médiareklám
8230
Konferencia kereskedelmi bemutató szervezése
8559
M.n.s. Egyéb oktatás
9002

6311
6312
6820
7420
7490

Előadó művészetet kiegészítő tevékenység

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Fényképészet
Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
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7721
7739
9321

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

5.2 A Kft. által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű,
vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a
társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.
5.3. A Kft. a hatályos jogszabályok értelmében engedélyhez kötött tevékenységet
csak a szükséges engedélyek beszerzése után, azok birtokában folytathat.
6

A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek
a) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez;
b) A Kft. a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
c) A Kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet
országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, nem lehet alapító
tagja párt.
d.) A Kft. befektetési tevékenységet nem végez.
e.) A Kft. közhasznú szolgáltatásait bárki ingyenesen igénybe veheti.

Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett
közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén
közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik,
továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és
amely olyan
szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény
lehetővé teszi.
7

A Kft. vagyona
A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző
mértékűek lehetnek; az egyes
törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.
Minden tagnak egy törzsbetéte lehet.
A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió
forintnál.
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7.1 Kft. törzstőkéje:
3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, melyből 1.000.000.-Ft.- a pénzbeli
hozzájárulás, 2.000.000.-Ft.- pedig a nem pénzbeli hozzájárulás.
A nem pénzbeli hozzájárulást alkotó vagyontárgyak jegyzékét a jelen alapító okirat
elválaszthatatlan részét képező apportlista tartalmazza.
7.2 A törzstőke az alábbi törzsbetétekből tevődik össze:
Somogy Megyei Önkormányzat törzsbetéte: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió
Forint, melyből 1.000.000.-Ft.- a pénzbeli hozzájárulás, 2.000.000.-Ft.- pedig
a nem pénzbeli hozzájárulás.
7.3 Az alapító a pénzbetét teljes összegét befizette a társaság bankszámlájára.
7.4.1. Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetést írhat elő,
melynek összege nem haladhatja meg a 10.000.000.-Ft.-ot. Pótbefizetés
elrendelésére két üzleti évente legfeljebb egyszer kerülhet sor. A pótbefizetést az
alapító erre vonatkozó döntését követő 30 napon belül kell a társaság
bankszámlájára átutalni.
7.4.2. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása
esetén a PTK. rendelkezései szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az
üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a
társaságot illeti meg. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést vissza
kell fizetni a veszteség pótlását követő 8 napon belül.
7.5. A tag/ok jogait és a társaság vagyonából őt/ket megillető hányadot az
üzletrész testesíti meg.Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok
és kötelezettségek összessége. Az üzletrész - több tag esetén - a társaság
tagjai között szabadon átruházható.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása vagy öröklés esetén
osztható fel.Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új
taggal egészül ki, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre
módosítani. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
7.6.A tag az üzletrészét kívülálló személyre csak a társaság beleegyezésével
ruházhatja át. A beleegyezés megtagadásához egyhangú szavazat szükséges. A
beleegyezés akkor tagadható meg, ha a társaság bármelyik tagja úgy nyilatkozik,
hogy az elidegenítéshez való hozzájárulással nem ért egyet, a vételi ajánlatot tevő
személyét nem tartja kívánatosnak a társaságban.
7.7.Üzletrész kívülálló személyre kizárólag adásvétel jogcímén ruházható át.
Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a
törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért
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kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének
elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.
A tagot, a társaságot az alapító – több tag esetében a taggyűlés - által
kijelölt személyt ebben a sorrendben a pénzszolgáltatás ellenében átruházni
kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, - több tag esetén - a tagokat
üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint,arányosan .
Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság
általi gyakorlásáról, és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a
társaság egyszemélyes tulajdonosa, több tag esetében a taggyűlése dönt.
Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. A
társaság, vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől
számított 30 nap ,nyilatkozat hiányában úgy kell tekintetni,hogy e jogával
nem kíván élni . Ez utóbbi határidő vonatkozik kívülálló személy részére
történő átruházás beleegyezés esetére is.
Az elővásárlási jog átruházása semmis. Az elővásárlási jogról érvényesen
lemondani nem lehet. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés
hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerződéskötéstől számított
egy éves jogvesztő határidőn belül lehet indítani.
Az üzletrész átruházást írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása esetén
az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az
üzletrész megszerzőjére szállnak át.
Az üzletrész átruházása az alapító okirat módosítását- több tag hiányábannem igényli.
A tulajdonos változást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés
végett az üzletrész megszerzője 8 napon belül köteles bejelenteni a
társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban kell megtenni, mellékelni kell hozzá az üzletrész átruházási
szerződést és nyilatkozni kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy
az üzletrész megszerzője a alapító okirat /Társasági Szerződés rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Ha a jogi személy tag jogutód nélkül úgy szűnik meg, hogy üzletrészének sem
a
törlését
megelőző,
sem
az
üzletrészre
kiterjedően
lefolytatott
vagyonrendezési eljárás alapján nincs új jogosultja, a társaság az üzletrész
bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti - törzsbetéteik arányában történő
- felosztásáról köteles dönteni.
A társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján
szerezheti meg. A társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló
törzsbetétek összege nem haladhatja meg a törzstőke 50 %-át.
A társaság által megvásárolt saját üzletrész bármeddig a társaság
tulajdonában maradhat.
Az üzletrész
a) átruházás;

109
Somogyi Közlöny
2015/1.
___________________________________ ___________________________________ __________________________________

10
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében
bekövetkezett jogutódlás;
c) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése
esetén osztható fel.
Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szüksége.

A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére kell fordítania.
8

Egyéb működési feltételek:

8.1 A Kft. határozatlan időre alakul.
8.2 A Kft. a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre az 1997. évi CLVI.
tv. 27. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint jogosult figyelemmel a 2011. évi
CLXXV. törvényben foglalt rendelkezésekre is.
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat
alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
8.3. A vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést, és nem
lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely
főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a
társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új
vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától
számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a
társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos
ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a
gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
9

A Kft. vezető szerve

9.1 A Kft.-nél – több tag hiányában - taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb
szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz,
melyről írásban értesíti az ügyvezetőt. Ha a társaságnak esetleg több tagja
lesz, akkor az alapító okiratot társasági szerződéssé kell alakítani,
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módosítani ,az alapító helyett pedig taggyűlést kell érteni .
Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek
utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.
9.2. Véleményezési jog:
9.2.1.Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság ülését
összehívni vagy írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények, illetve a
felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési
eljárás szabályai az alábbiak:
9.2.2. A véleményezési jog gyakorlása ülésen:
a véleményezési jog gyakorlásának helye a Kft. székhelye,
az ülést évente legalább egyszer össze kell hívni, a számviteli törvény szerinti
beszámoló elfogadására,
az alapítói döntés tervezetét az alapító jogkörében eljárva a Somogy megyei
önkormányzat elnöke küldi meg az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottság
elnökének, aki haladéktalanul köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését,
a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie,
a felügyelő bizottság ülésének megtartására, a határozathozatalra a felügyelő
bizottság ügyrendjében foglaltak az irányadók,
az alapítói döntés akkor érvényes, ha annak tervezetét az ügyvezető és a
felügyelő bizottság véleményezte,
nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség
vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen
más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,
vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell
kötni.
a felügyelő bizottság véleménye, illetve az üléséről készült jegyzőkönyvek
nyilvánosak

-

-

-

9.2.3. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:
-

Amennyiben a tag által hozott döntések tervezetének véleményezését a
felügyelő bizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják,
akkor az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az
ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést
haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megküldeni.
Jogosult az alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a
véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő
bizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai
8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó tagnak
közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve
az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos
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-

-

-

-

-

-

határidő betartásával. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles
az alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.
Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési
jog jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai
véleményezték.
Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete
kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját,
vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet
szerint szerződést kell kötni.
Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az
alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a
vélemények meghozatalát követő alapítói döntést.
Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság
székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az
írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a
határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.
Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés
tervezetét az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a
véleményezési jog jogosultjai véleményezték.
Az írásos vélemények nyilvánosak,

9.2.4.A felügyelő bizottság alapítói döntést véleményező ülésének jegyzőkönyvét,
illetve az írásos véleményét bárki megtekintheti a társaság székhelyén.
9.3. A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv
indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő
szerv is jogosult.
10 A Kft. működésének nyilvánossága:
10.1Az alapítónak a taggyűlési hatáskörbe tartozó döntéseit a meghozataluktól
számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel
egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell
függeszteni legalább 30 napra a meghozott döntések szövegét. Ennél rövidebb
határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, ha azt a hozott határozat jellege
megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeinek kifüggesztésére szolgáló
hirdetőtáblát biztosítani a társaság székhelyén.
A vezető tisztségviselő a tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy
alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni,
és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető
tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat
tételéhez kötheti.
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A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való
betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást
kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz
titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a
jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
10.2A társaság működése során keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével
történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben - fentiek figyelembe vétele
mellett - bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett
iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon,
írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét
a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles
teljesíteni. Az ügyvezetők akadályoztatásuk esetén kötelesek helyettesről
gondoskodni.
10.3A Kft. éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös
szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a
11.1. pontban meghatározott feltételekkel. A Kft. éves beszámolója
megtekinthető a Kft. székhelye szerint illetékes cégbíróságon, a Somogy Megyei
Bíróságon, mint Cégbíróságon is.
11 A Kft. ügyvezetése, képviseletének és cégjegyzésének módja
11.1. A társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára,
amelyek nem tartoznak a az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető
tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének
megfelelően köteles ellátni.
A társaság ügyvezetője (vezető tisztségviselője) :
Kresz László
Anyja neve:
Lakcíme: 1026 Budapest
Adóazonosító jele:
Az ügyvezető megbízatása egy évre szól, mely meghosszabbítható. Azt ügyvezető
munkaviszonyban látja el feladatát. Munkabérét az alapító határozza meg.
11.2. Az ügyvezető a közhasznú társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő
személytől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés,
illetve ügyvezetési kötelezettségének vétkes megszegésével a Kft.-nek okozott
károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.
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11.3 Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.
11.4.A Kft. munkavállalói felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.
11.5.A Kft. képviseletére és cégjegyzésére az ügyvezető jogosult. A cégjegyzés módja
önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a társaság előírt,
előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt – a hiteles cégaláírási nyilatkozatának
megfelelően - önállóan a saját névaláírásával látja el.
Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy
munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával
ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli
nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel
együttesen gyakorolhatja.
11.6. A civil szervezet ügyvezető szervének feladata a működőképesség
fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek
szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve
kezdeményezése.
11.7.Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
11.8.A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi
személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló
elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési
tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a
vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek
megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának
alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

114
Somogyi Közlöny
2015/1.
___________________________________ ___________________________________ __________________________________

15
Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval
foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a
legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.
A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető
tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból
való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés
időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a
kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt
megillető rész arányában érvényesítheti.
11.9.A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelőssége:
Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők
kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a
társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a
társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.
A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése:
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának
lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok bekövetkeztével.
A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy
alapítói
a
vezető
tisztségviselőt
bármikor,
indokolás
nélkül
visszahívhatják.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi
személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
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12 Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
12.1Nem lehet a társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
12.2Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom
hatálya alatt nem lehet ügyvezető.
12.3A közhasznú, illetve gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való
törlését követő két évig nem lehet ügyvezető az a személy, aki a törlést megelőző
naptári évben a törléssel megszűnt gazdasági, illetve közhasznú társaságnak
ügyvezetője, vezető tisztségviselője volt.
12.4A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet ügyvezető az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (1997. évi
CLVI. tv. 9. § (1) bekezdés)
12.5Az ügyvezető nem szerezhet részesedést a jelen társaságéval azonos
tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető
tisztségviselő e Kft.-vel azonos tevékenységet folytató más gazdasági
társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság
társasági szerződése lehetővé teszi vagy legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
12.6Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa
nem köthet a saját nevében vagy javára a jelen társasággal azonos
tevékenységet folytató gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó
ügyleteket.
12.7Az ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa
ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
12.8A Kft. az ügyvezetőt, mint felelős személyt valamint hozzátartozóját – a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti
juttatásban nem részesítheti [1997. évi CLVI. tv. 14. § (4) bekezdés]
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban
olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
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c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott
ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
13 A Kft. működésének ellenőrzése, a felügyelő bizottság
14.1. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a
szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a
létesítő okirat így rendelkezik.
A Kft.-nél három tagból álló felügyelő bizottság működik. Megbízatása egy évre szól
A felügyelő bizottság tagjai:
1. Dr. Boda Róbert
Anyja neve:
Lakcíme: 7400 Kaposvár
Adóazonosító jele:
2. Dr. Radics Gyula
Anyja neve:
Lakcíme: 7400 Kaposvár
Adóazonosító jele:
3. Kiss Géza.
Anyja neve:
Lakcíme: 7400 Kaposvár
Adóazonosító jele:
13.1A felügyelő bizottsági taggá megbízott személy az új tisztsége elfogadásától
számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már
felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
14 A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó
szabályok
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal,
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hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető
tisztségviselőjéhez intézi.
A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt (szükség esetén
elnökhelyettest) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi
tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
14.1 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs
helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve
munkáltatója nem utasíthatja.
14.2A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását
– az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban
kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül
köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli
időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a
tag maga jogosult az ülés összehívására.
14.3A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a
legfőbb szerv hatáskörét gyakorló alapító hagy jóvá.
14.4Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott
létszám alá csökken vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése
a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében
köteles értesíteni az alapítót.
14.5A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem
azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési
feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
14.6A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az
időtartamtól, amelyre vonatkozóan a Kft. alapítója az ügyvezetőt kijelölte.
14.7A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek
társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

a

14.8A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során
az ügyvezetőtől jelentést, a Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
14.9A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást,
hogy
-

a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
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-

megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé;
az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

14.10
Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet .

14.11
Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának
feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul
értesíteni az alapítót.
14.12.
A
felügyelőbizottsági
tagok
az
ellenőrzési
kötelezettségük
elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint
felelnek a jogi személlyel szemben.
15 A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok
15.1.A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
15.2.Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki:
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide
nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget
nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A Kft. megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki
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16 A könyvvizsgáló
16.1.A Kft. könyvvizsgálója:
Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: Cg. 14-09-301548, székhely:
7400 Kaposvár, Szántó u. 5., engedély száma: 000644)
A könyvvizsgálatért személy szerint dr. Cseke László okleveles könyvvizsgáló,
7400 Kaposvár, ………………. alatti lakos felelős. (engedély száma:
…………………., anyja neve: ……………….)
Megbízatása egy évre szól. A könyvvizsgáló újraválasztható.
16.2A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt
annak megállapításáról, hogy a Kft. számviteli törvény szerinti beszámolója
megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Kft.
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
16.3A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől,
illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság
bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
16.4A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
kezelni és megőrizni.
16.5Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság
ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen
üléseken való részvételét.
16.6Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a
társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt
észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e
törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság
alapítóját értesíteni.
16.7Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a
könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot
értesíteni.
16.8A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban,
illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az
irányadók.
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17 A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
17.1Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá
a társaság vezető ügyvezetője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek
hozzátartozója
továbbá
a
társaság
munkavállalója
e
minőségének
megszűnésétől számított három évig továbbá a 15.pontban írt személyek.
17.2Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi
előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó
szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és
vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
1.4. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra egyebekben külön
törvény rendelkezései az irányadók.
18 A Kft. megszűnése
18.1. A társaság jogutód nélkül történő megszűnése estén az alapító részére a
tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke
adható ki .
19.2. Az ezt meghaladó vagyont a társaságéval azonos vagy hasonló tevékenységi
körrel működő elsődlegesen nonprofit gazdasági társaság, másodlagosan
bármely más, közhasznúsági nyilvántartásban szereplő szervezet részére kell
ingyenes juttatásként átadni. A juttatásról a Kft. megszűnéséről szóló
határozatban kell rendelkezni.
19. Az alapító tudomással bír arról, hogy:
a.) A Kft.-nél taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szerve hatáskörébe
tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz, melyről írásban értesíti
az ügyvezetőt.”
b.) Egyszemélyes társaságnál felügyelő bizottság létrehozása csak a PTK-ban
meghatározott esetekben kötelező.
c.) Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és e
gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője ill. felügyelő bizottságának tagja.
d.) Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez
a szerződés írásba foglalása szükséges.
e.) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
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20. Vegyes rendelkezések
20.1. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2011. évi
CLXXV. törvény valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.
20.2.
A társaság megbízza ezen alapító okirat módosítás elkészítésével,
ellenjegyzésével és a cégeljárásban képviseletének ellátásával Dr. Neszményiné Dr.
Balogh Szilvia ügyvédet.
Kaposvár, 2014. december 12.
Somogy Megyei Önkormányzat alapító
képv.:
Jakó Gergely
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Ezen egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztettem és ellenjegyzésemmel
igazolom, hogy ezen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2014. december 12. - módosítások alapján hatályos tartalmának, a módosított
szövegrész sötétített és dőlt betűvel látható.
Fentiek alapján
ellenjegyzem:

az

egységes

Kaposvár, 2014. december 12.

szerkezetű

alapító

okiratot

szerkesztettem

és

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

