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   I. rész 

   A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

  RENDELETEI 

 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

1/2017.(III.13.)  önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, va-

lamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában fog-

lalt feladatkörében eljárva,  a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és vég-

rehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 

 

I. 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.16.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

II. 
 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

  2. §  
 

A Közgyűlés a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
 

Bevételi főösszegét 

   

967 050 008 Ft-ban 

Kiadási főösszegét 

   

967 050 008 Ft-ban 

Bevételi és kiadási főösszegeinek külön-

bözetét megállapítja 

 
0 Ft-ban 

        Költségvetési bevételét 

   

887 179 533 Ft-ban 

Költségvetési kiadását 

   

957 882 008 Ft-ban 

Költségvetési bevételeinek és kiadásainak 

különbözetét megállapítja 

 
-70 702 475 Ft-ban 

  ebből: 

      A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül 

  A működési célú bevételek összegét 

 

878 465 148 Ft-ban 

A működési célú kiadások összegét 

 

942 323 558 Ft-ban 

Működési bevételeinek és kiadásainak 

különbözetét megállapítja 

 
-63 858 410 Ft-ban 
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Finanszírozási bevételét 

   

204 167 853 Ft-ban 

Finanszírozási kiadását 

   

194 999 853 Ft-ban 

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak 

különbözetét megállapítja 

 
9 168 000 Ft-ban 

        Felhalmozási célú bevételét 

  

8 714 385 Ft-ban 

Felhalmozási célú kiadását 

  

15 558 450 Ft-ban 

Felhalmozási hiányát megállapítja 

 
-6 844 065 Ft-ban 

        Kötelező működési feladatok kiadásait: 

 
315 606 023 Ft-ban 

 

ebből: 

      

 

a személyi juttatások összegét 

 

161 063 056 Ft-ban 

 

a szociális hozzájárulási adó összegét 

 

41 327 691 Ft-ban 

 

a dologi kiadások összegét  

  

87 438 872 Ft-ban 

 

egyéb működési célú támogatást 

 

6 000 000 Ft-ban 

 

az általános tartalék összegét 

  

25 816 404 Ft-ban 

 

a céltartalék összegét 

  

40 000 Ft-ban 

 

a lekötött tartalék összegét 

  

6 000 000 Ft-ban 

        Önként vállalt feladatok kiadásait: 

 
603 174 939 Ft-ban, 

           a költségvetési létszámkeretet 31 főben állapítja meg. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított -70 702 475 Ft összegű költségvetési bevételek és 

kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.  

 

(3)  Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 70 516 928  Ft, 

ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 17 204 011 Ft és a kötelező 

feladatok esetében 53 312 917 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány 

összegét, 12 849 699 Ft-ot is magában foglalja. 

 

2. § 
 

(1)  A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.  

(2)  A Rendelet 1/A. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A. sz. melléklete lép.  

(3)  A Rendelet 1/B. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B. sz. melléklete lép. 

(4)  A Rendelet  3. sz. melléklete helyébe e rendelet  2. sz. melléklete lép. 

 

3. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

 megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, va-

lamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában fog-

lalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és vég-

rehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 

 

I. 

 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatalra. 

II. 

 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

2. § 
 

(1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

Bevételi főösszegét 

   

759 731 665 Ft-ban 

Kiadási főösszegét 

   

759 731 665 Ft-ban 

Bevételi és kiadási főösszegeinek külön-

bözetét megállapítja 

 
0 Ft-ban 

        Költségvetési bevételét 

   

322 527 164 Ft-ban 

Költségvetési kiadását 

   

750 563 665 Ft-ban 

Költségvetési bevételeinek és kiadásainak 

különbözetét megállapítja 

 
-428 036 501 Ft-ban 

  ebből: 

      A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül 

  A működési célú bevételek összegét 

 

321 058 784 Ft-ban 

A működési célú kiadások összegét 

 

735 995 665 Ft-ban 

Működési bevételeinek és kiadásainak 

különbözetét megállapítja 

 
-414 936 881 Ft-ban 

        Finanszírozási bevételét 

   

437 204 501 Ft-ban 

Finanszírozási kiadását 

   

9 168 000 Ft-ban 

Finanszírozási bevételeinek és kiadásai-

nak különbözetét megállapítja 

 
428 036 501 Ft-ban 

        Felhalmozási célú bevételét 

  

1 468 380 Ft-ban 

Felhalmozási célú kiadását 

  

14 568 000 Ft-ban 

Felhalmozási hiányát megállapítja 

 
-13 099 620 Ft-ban 
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költségvetési létszámkeretét 32,5 főben állapítja meg. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított -428 036 501 Ft összegű költségvetési bevételek és 

kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.  

 

(3)  Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban 437 204 501  Ft,   

ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 387 058 829 Ft, a kötelező 

feladatok esetében 50 145 672 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány 

összegét, 17 744 349 Ft-ot is magában foglalja. 

 

A megyei önkormányzat bevételei 

3. § 
 

A Közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. 

sz. melléklete szerint állapítja meg. 

4. § 
 

A Közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 

1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 

A megyei önkormányzat kiadásai 

5. § 
 

(1) A Közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt 

előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

 

(3) A Közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. sz. mellékleteiben szereplő személyi juttatások 

előirányzatát a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi CX. 

törvény 59. §-a szerinti illetményalap és ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő 

összeggel állapítja meg. 

 

 

 

 

 

 

        Kötelező működési feladatok kiadásait: 

 
252 184 341 Ft-ban 

 

ebből: 

      

 

a személyi juttatások összegét 

 

141 293 649 Ft-ban 

 

a szociális hozzájárulási adó összegét 

 

35 164 011 Ft-ban 

        

 

a dologi kiadások összegét  

  

75 726 681 Ft-ban 

        Az egyéb működési célú támogatást 

 
6 000 000 Ft-ban 

Az általános tartalék összegét 

  
8 926 158 Ft-ban 

A céltartalék összegét 

   
212 662 560 Ft-ban 

A működési célú visszatérítendő támogatás összegét: 26 500 000 Ft-ban 

Önként vállalt feladatok kiadásait: 

 
242 790 606 Ft-ban, 
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6. § 

 

(1)  A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rende-

let 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként. 
(2)  A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2017. évi, a projektek nélküli előirányzat-

felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg. 
(3)  A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. 

melléklete szerint állapítja meg. 
(4)  A Közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint 

állapítja meg.   
III. 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 
 

7. § 
 

(1) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 8 926 158 Ft-ban határozza meg (előre nem 

látható kiadásokra és elmaradt bevételekre). 

(2) A Közgyűlés a céltartalék összegét 212 662 560 Ft összegben határozza meg. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek év közben a 9. §-ban meghatározott végrehaj-

tási szabálynak megfelelően használhatók fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 

206 662 560 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, a fennmaradó 

6 000 000 Ft felhasználásról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik. 

      

IV. 
 

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

8. § 
 

A Közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében 

– az előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és 

folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét. 

 

9. § 
 

(1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalékként elkülönített 6 000 000 Ft felosztásáról a 

közgyűlés elnöke döntsön. 

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a 

rendelkezésre álló 8 926 158 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás 

keretében. 

(3) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést 

tájékoztatni kell. 

(4) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete 

tartalmazza. 
 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10. § 

 

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért 

a közgyűlés elnöke a felelős. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény előírásai az irányadók. 
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11. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 2017. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés 

elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően in-

tézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.  

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdé-

se értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a fo-

lyamatos, zavartalan működést szolgálják. 

(4) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k.      Biró Norbert s. k. 

 megyei jegyző     a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

3/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete 

 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jog-

alkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti: 

 

a) a Somogy Megyei Közgyűlés 7/1993.(III.25.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal és intézményei dolgozóinak lakásépítési és vásárlási munkáltatói 

támogatásáról, 

b) Somogy Megye Közgyűlésének 14/1997.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányza-

ti biztos kijelölésének és kirendelésének szabályozásáról, 

c) Somogy Megye Közgyűlésének 15/1997.(VI.23.) önkormányzati rendelete a „Somogy Me-

gye Megbízottja” cím alapítására. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

   megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

4/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete 

 

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkör-

ében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő ren-

delkezés lép: 

„4. § 

 

A köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások: 

 

a) szociális és kegyeleti támogatás, 

b) családalapítási támogatás, 

c) illetményelőleg, 

d) tanulmányi szerződés keretében nyújtott tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvta-

nulási támogatás, 

e) egészségügyi juttatás, éves egészségügyi szűrővizsgálatok, szemüveg (kontaktlencse) készítési 

hozzájárulás, 

f) köztisztviselői életpálya elismerése.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § 

 

A 4. §-ban meghatározott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 

rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a megyei jegyző az Egységes Közszolgálati Szabályzat-

ban állapítja meg, a juttatásokra a közgyűlés az önkormányzat éves költségvetésében biztosít kere-

tet.” 

 

3. § 

 

1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

2) Egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1. § c) pontja, valamint az 5. §. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

    megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete 

 

Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról 

 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkö-

rében eljárva a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

SOMOGY MEGYE JELKÉPEI 
 

(1) A megye hivatalos jelképei a címer, a díszzászló, a díszlobogó, Somogy megye szignálja, az 

elnöki medál és a jelvény. 

(2) A közgyűlés a határon túl élő magyarokkal és más, határon túl élő népekkel való szolidaritása 

jegyében elrendeli az adott népcsoport jelképének a megye hasonló jelképére vonatkozó szabá-

lyok szerinti használatát. 

2. § 

 

SOMOGY MEGYE CÍMERE 
 

(1) A megye címere 1498-ban II. Ulászló király által adományozott címer. Alakja égszínkék meze-

jű pajzs, melynek alján aranyfényű korona csillog. A koronából az oklevél szélének irányába 

forduló könyökben hajlított páncélzott kar három szőlővesszőt, azaz zöldellő venyigét tart, 

amelyről három levél és két fürt csüng. A pajzs fölötti ezüst sisakról különböző színű virágok 

csüngenek. A sisak taraján vörös és fehér színekkel sakkozott sas emelkedik szárnyát repülésre 

tárva. 

 

(2) A címer rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

(3) A címer első hivatalos példányát a közgyűlés elnökének hivatalos helyiségében kell kifüggesz-

teni, további két hivatalos példányt az országos és megyei levéltárban kell elhelyezni. 
 

3. § 

 

SOMOGY MEGYE ZÁSZLAJA ÉS LOBOGÓJA 
 

(1) Somogy megye zászlaja 3:2 oldalirányú, fekvő téglalap alakú fent zöld - RAL 6017. színárnya-

latú -, lent azonos szélességben sárga - RAL 1003. színárnyalatú - színű kelme, rajta - a rúdtól 

mért egyharmadban a rúddal párhuzamos hossztengellyel - a megye címere. 

 

(2) Somogy megye lobogója 3:2 függőleges irányú, téglalap alakú középen osztott, bal oldalán - 

RAL 6017. színárnyalatú - zöld, jobb oldalán - RAL 1003. színárnyalatú - sárga színű kelme, 

rajta középen a megye címere, a címer alatt félkörben "Somogy megye" felirat.  

 

(3) A zászló és lobogó széleit aranyszínű rojtok, lebegő sarkait aranyszínű makkos bojtok díszítik. 

 

(4) Somogy megye zászlajának képét a rendelet 2. sz. melléklete, lobogójának képét a rendelet 3. 

sz. melléklete tartalmazza. A zászló és a lobogó egy példányban készül. 
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(5) A megye zászlajának és lobogójának használati példányait az (1) és (2) bekezdésben meghatá-

rozott módon a (3) bekezdésben leírt díszek nélkül kell elkészíteni. A zászlólap és lobogó hát-

oldalára az előoldal tükörképe kerül. 

4. § 

 

SOMOGY MEGYE SZIGNÁLJA 
 

Somogy megye szignálja Vikár Béla által Kaposújlakon gyűjtött Leszállott a páva című népdal 

Bogáthy József átiratában. Somogy megye szignáljának partitúráját a rendelet 4. sz. melléklete tar-

talmazza. 

5. § 

 

AZ ELNÖKI MEDÁL 
 

Az elnöki medál 90 cm hosszú, másfél cm vastagságú, végtelenített ovális, arany színezetű lánc-

szemekből álló láncon függ. A medál előlapján Somogy megye címere, alatta pedig „Somogy me-

gye” felirat található. (Ábrázolását a 5. sz. melléklet tartalmazza.) 
 

6. § 

 

A JELVÉNY 
 

A jelvény 2,6 cm átmérőjű, kör alakú, amely a megye címerét ábrázolja. (Ábrázolását az 6. sz. mel-

léklet tartalmazza.) 

7. §  

 

A JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK KÖRE 
 

(1) A megye jelképeit a 11. §-ban szabályozott módon, illetve díszítő szerepű jelképként lehet fel-

használni úgy, hogy az ne sértse Magyarország állami jelképeinek elsőbbségét. 

(2) A megyecímer Magyarország címerét nem helyettesítheti. 

(3) A megyei zászló (lobogó) használata Magyarország, valamint az Európai Unió zászlajának 

(lobogójának) használatát nem helyettesítheti. 

(4) Somogy megye szignáljának használata Magyarország Himnuszának használatát nem helyette-

sítheti. 

 

8. § 

 

(1) A megye címere szerepel: 

a)  a megye zászlaján és lobogóján, 

b)  az elnöki medálon,  

c)  a jelvényen, 

d)  a közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak oklevelein, emléklapokon, vagy emlékér-

meken, 

e)  a Vármegyeháza falán, tanácskozó termeiben, a tisztségviselők hivatalos helyiségeiben,  

f)  a Somogy Megyei Közgyűlés, a bizottságok, a tisztségviselők, valamint a jegyző nem ál-

lamigazgatási ügyben használt pecsétjén, 

g)  a közgyűlés, a tisztségviselők, a közgyűlés bizottságai felhívásain, programjain, tervein, 

h)  a közgyűlés bizottságainak, a tisztségviselőknek, a képviselőknek és a jegyzőnek levélpa-

pírján és borítékon, 

i)  a megyei közgyűlés nemzetközi kapcsolataiban. 
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(2) A megye címere felhasználható: 

 

a)  a megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a megyére utaló 

emléktárgyakon, 

b)  a protokolláris és ünnepi rendezvényeken, a megyében tartott bemutatókon, kiállításokon, 

c)  a megyével kapcsolatos rendezvényeken, kitüntető plaketteken, érméken, jelvényeken, a 

velük kapcsolatos igazolványokon, továbbá díszokleveleken és emléklapokon, 

d)  idegenforgalmi propaganda kiadványokon, emléktárgyakon, a megye üzemeinek egyes jel-

legzetes termékein, 

e)  a megyében lévő állami, társadalmi szervek kiadványain, jelképein, 

f)  a megye települési önkormányzatainál, 

g)  középületek díszítésére. 

 

9. § 
 

(1) A zászlót a közgyűlés ülésein ki kell függeszteni, két közgyűlés között a közgyűlés elnökének 

hivatalos helyiségében kell látható módon elhelyezni. 

(2) A megye lobogóját a megyeháza épülete előtt nemzeti és állami ünnepek, a közgyűlés ülései, 

nemzetközi fogadások és más jelentősebb események alkalmával fel kell vonni.  

(3) A megye zászlaja és lobogója felhasználható: 

a)  a megyei önkormányzati szervek, gazdálkodó szervek székházainak feldíszítésére nemzeti 

ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával;  

b)  a nem megyei önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak fel-

díszítésére nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával a közgyűlés elnö-

kének döntése alapján;  

c)  a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 

d)  cserezászlóként. 

(4) A megye zászlajának és lobogójának a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon való haszná-

lata tilos. 

 

10. § 
 

1) Somogy megye szignálja nemzeti és állami ünnepek, nemzetközi fogadások és más jelentősebb 

események alkalmával hangzik el. 

2) Somogy megye szignálja elhangozhat: 

a)  az önkormányzati szervek által szervezett nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvé-

nyek alkalmával,  

b)  a megyében található települések helyi rendezvényein, települések közötti bel- és külföldi 

kapcsolataikban. 

 

11. § 
 

(1) Az elnöki medált a közgyűlés elnöke a közgyűlés kiemelkedő rendezvényein viseli. 

(2) Az elnök távollétében az elnöki medált az őt helyettesítő tisztségviselő viseli.  

(3) A jelvényt mindazok viselhetik, akik azzal rendelkeznek. 
 

12. § 

 

A JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK MÓDJA 
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(1) A megye hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányoknak, az ábrázolás hűségének, színe-

inek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos kivitelű, vagy bővített jelképek használata a hi-

telesség érdekében tilos. A megye címere az ún. foszlányok nélkül is felhasználható. 

(2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításához felhasznált anyag (kő, fém, 

fa, bőr, műanyag, stb.) színeiben jelentkezzék, nyomdai úton való előállítás esetén pedig feke-

te-fehér színben is felhasználható. 
 

13. § 

 

A CÍMERHASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE 
 

(1) A megye címere használatát - kérelemre - a közgyűlés elnöke engedélyezi. Engedély eseten-

kénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra adható.  

(2) Nem kell engedély a megye címerének használatához a 8. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai-

ban szabályozott esetekben a megyei közgyűlés és szervei részére. 

 

14. § 

 

(1) A megye címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

- a kérelmező nevét és címét, 

- a címer anyagát, felhasználásának célját és módját, 

- az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot, 

- a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját, 

- a jelkép használatának időtartamát, 

- a címer szabályszerű használatáért felelős személy megnevezését. 

 

 A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját, fénymásolatát 

egy példányban. 

 

(2) A megye címerhasználatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

 

- az engedélyes megnevezését és címét, 

- a címer felhasználásáért felelős személy nevét, címét, 

- az előállítás anyagát, 

- az engedélyezett használat céljának megjelölését, 

- az engedély időtartamát, 

- az előállításra engedélyezett mennyiséget, 

- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 

- a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket, 

- amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

 

(3) A kiadott engedélyekről a megyei önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. 

 

15. § 

 

(1) A megye címerének használatáért az engedélyező a 8. § (2) bekezdés a), b), d) pontjában fog-

lalt esetekben díjat állapíthat meg. 

(2) A díj megállapítása történhet egyszeri vagy évi átalány formájában, illetve a 8. § (2) bekezdés 

d) pontjában elért árbevétel arányában. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezetenként minimum 50.000 Ft, 

maximum 1.000.000 Ft, az árbevétel után megállapítható díj mértéke, a (2) bekezdés szerinti 

éves árbevétel 0,5%-a, de minimum 50.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft. 
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(4) A megállapított díjat a megyei önkormányzat költségvetésébe kell befizetni. 
 

16. § 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Somogy Megyei Közgyűlésnek a Somogy megye 

jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete hatályát 

veszti. 

 

 
 

Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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1.  melléklet az 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez 
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2.  melléklet az 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

187 
_____________________________________________

                              Somogyi Közlöny 
________________________________________________

                                            2017/3. 
_____________________________



 

 

 

3.  melléklet az 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez 
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4. melléklet az 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

189 
_____________________________________________

                              Somogyi Közlöny 
________________________________________________

                                            2017/3. 
_____________________________



 

 
5. melléklet az 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez 
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6. melléklet az 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

6/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete 

 

a Somogy Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról  

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkör-

ében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A Somogy Megyei Önkormányzat – ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az 

elhunyt végakaratával nem ellentétes – saját halottjává nyilvánítja azt, aki elhalálozásakor: 

 

a) a Somogy Megyei Közgyűlés tagja, 

b) önkormányzati tisztségviselő (elnök, alelnök), 

c) megyei jegyző. 

 

(2)  A Somogy Megyei Önkormányzat – ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az 

elhunyt végakaratával nem ellentétes – saját halottjává nyilváníthatja azt, aki 

 

a) a Somogy Megyei Közgyűlésnek egykori tagja volt, valamint  

b) a Pro Comitatu Somogy Díj, valamint annak jogelődje birtokosa, 

c) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel 

arra méltó, de nem tartozik a (2) bekezdés a), b) pontjai alá. 

 

2. § 

 

(1) A saját halottá nyilvánítást kezdeményezhetik a megyei közgyűlés tagjai, tisztségviselői, vala-

mint a megyei jegyző. 

(2) A saját halottá nyilvánításról a közgyűlés elnöke előterjesztésére a közgyűlés dönt. 

 

3. § 

 

(1) Saját halottá nyilvánítás esetén az önkormányzat az elhunyt végakaratának, illetve a hozzátar-

tozók kívánságának figyelembevételével gondoskodik az elhunyt méltó búcsúztatásáról, elte-

mettetéséről. 

(2) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, a költségek ezen szervekkel 

való egyeztetés alapján megosztásra kerülnek.  

(3) A megyei önkormányzat saját halottja temetési költségeit az önkormányzat költségvetésében a 

közgyűlés kiadásai között elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja. 

 

4. § 

 

(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)  Egyidejűleg hatályát veszti a Somogy Megyei Közgyűlésnek a Somogy Megyei Önkormányzat 

saját halottjává nyilvánításról szóló 17/2005.(XII.26.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

   megyei jegyző      a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

7/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete 

 

a közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról,  

juttatásáról és költségtérítéséről  

  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladat-

körében a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Közgyűlés tagjaira, tisztségviselőire (a hivatkozott 

jogszabályokban és a rendeletben foglalt eltérésekkel), a bizottságok elnökeire, tagjaira, a külső 

bizottsági tagokra. 

 

2. § 

 

A közgyűlési tagok és a bizottsági tagok tiszteletdíja 

 

(1) A közgyűlés tagja havi bruttó 100.000,-Ft tiszteletdíjban (továbbiakban: alapdíj) részesül, 

amennyiben csak egy bizottság tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül 20.000,-Ft-tal növekszik. 

(2) A bizottság elnökeinek, a tanácsnokoknak a tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén 

is – az alapdíjon felül 50.000,-Ft-tal növekszik. 

(3) Annak a közgyűlési tagnak, aki nem elnöke, de két bizottságnak is tagja, vagy alelnöke valame-

lyik bizottságnak, a tiszteletdíja az alapdíjon felül 40.000,-Ft-tal növekszik.  

(4) A bizottságok nem közgyűlési tagjainak tiszteletdíja 40.000,-Ft. 

(5) Ideiglenes bizottság létrehozása esetén az (1)-(4) bekezdések értelemszerűen alkalmazandók. A 

tiszteletdíj elszámolásánál azokat a hónapokat kell figyelembe venni, amely során az ideiglenes 

bizottság ellátja feladatát.  

(6) A közgyűlés elnöke és alelnöke közgyűlési tagként tiszteletdíjat nem kaphatnak. 

(7) A tiszteletdíj kifizetése havonta utólag történik a tárgyhót követő hó 05. napjáig. 

(8) A Somogy Megyei Közgyűlés tagjainak és tisztségviselőinek, valamint a külső bizottsági ta-

goknak természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

3. § 

 

(1) A közgyűlési tag köteles a közgyűlés munkájában tevékenyen részt venni, a közgyűlés által 

adott megbízatásoknak eleget tenni. 

 

(2) Amennyiben a közgyűlési vagy bizottsági tag - előreláthatóan - nem tud részt venni a közgyű-

lés vagy a bizottság ülésén, ezt írásban, vagy szóban köteles előzetesen bejelenteni lehetőleg az 

ülés időpontja előtt. 

 

4. § 

 

A közgyűlési tagok egyéb juttatása 
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A közgyűlés tagjának a megyei önkormányzat a testületi munkában való részvételhez a ciklus idő-

tartamára személyes használatra notebookot vagy tabletet biztosíthat. 

 

5. § 

 

A közgyűlési tagok és a bizottsági tagok költségtérítése 

 

A közgyűlés tagjának meg kell téríteni a képviselői tevékenységgel összefüggő, a közgyűlés elnöke 

által kiküldetési rendelvényen elrendelt utazás költségének megtérítését, amelyet azonban a közgyű-

lési tag megelőlegez.  

 

6. § 

 

A közgyűlés elnöke, alelnökei gépkocsi használata  

 

A közgyűlés személyi használatú gépjárművet biztosít a közgyűlés elnökének és alelnökének, de 

kiküldetést nem fizet, azt a tisztségviselők a számukra megállapított költségtérítésből finanszíroz-

zák.  

 

7. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Somogy Megyei Közgyűlésnek a 

közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról, juttatásáról, költség-

térítésről szóló 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet. 

 

  

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

 megyei jegyző  a közgyűlés elnöke 
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

5/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2017. febru-

ár 15-i ülés napirendjét. 

 

6/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 

2016. december 1. és 2017. január 31. között 

eltelt időszak munkájáról, és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. 
Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban 

lévő határozatok végrehajtását kísérje 

figyelemmel. 

 

  Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő:  folyamatos 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei 

önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás 

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

rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 13. § (6) 

bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja az 

Elnöknek a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség taggyűlésén a 41/2016.(XII.30.) és az 

1/2017.(I.13.) sz. taggyűlési határozatokra az 

ügyvezető személyének kapcsán a társasági 

szerződés módosítására leadott támogató 

szavazatát.  

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  értelem szerint 

 

7/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású 

nem közgyűlési tag alelnökének megválasztásáról és 

tiszteletdíjának megállapításáról 

 

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású nem 

közgyűlési tag alelnökének a közgyűlés 2017. 

február 15. napjától Tardi Tamást választotta. 

 

2.) A Somogy Megyei Közgyűlés Tardi Tamás társa-

dalmi megbízatású nem  közgyűlési tag alelnök 

havi tiszteletdíját megválasztása, 2017. február 

15. napjától bruttó 300.000,-Ft-ban, költségtéríté-

sét havi 45.000,-Ft-ban állapítja meg figyelemmel 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-ában foglal-

takra. 

 
Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

8/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Me-

gyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési szabály-

zatának felülvizsgálatáról 

   

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a So-

mogy Megyei Önkormányzat közbeszerzési sza-

bályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete sze-

rinti tartalommal. 

 

 Felelős:    Biró Norbert, a közgyűlés elnöke  

 Határidő:  értelem szerint 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a So-

mogy Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszer-

zési szabályzatát az előterjesztés 2. számú mellék-

lete szerinti tartalommal. 

 

 Felelős:    Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő:  értelem szerint 

 

9/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit 

Kft. alapító okiratának módosításáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. sz. melléklet 

szerint elfogadja a Somogy Társadalmi Felemelke-

déséért Nonprofit Kft. alapító okiratának módosító 

okiratát. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a 2. sz. melléklet 

szerint elfogadja a Somogy Társadalmi Felemelke-

déséért Nonprofit Kft. egységes szerkezetű alapító 

okiratát. 

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés megbízza és megha-

talmazza Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia ügy-

védet, hogy a Cégbírósághoz a változásbejegyzési 

kérelmet és jelen határozatot, valamint a kérelem 

további mellékleteit nyújtsa be és a cég jogi képvi-

seletét lássa el. 

 

  Felelős:   Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

         Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

  Határidő:  azonnal 
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1. melléklet a 9/2017.(II.15.) közgyűlési határozathoz 

 

 

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, 

Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ SZERZŐDÉS 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezárva: 2017.02.15. 
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Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, 

Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

alapító okiratának módosítása 
 

a Somogy megyei Bíróság,mint Cégbíróság Cg. 14-09-309367-es számon a cégjegyzékbe bejegyezte, a 
társaság egyedüli tagja, a Somogy megyei Önkormányzat  az alapító okiratot az alábbiak szerint kívánja 
módosítani: 
 

 
 
1./Az alapító okirat  11.1.- 11.5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:   
 
11.1. A társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak 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: 
 

Gábor Márk   
Született : Kaposvár, 1987.01.02. 
Anyja neve : Németh Gyöngyvér 
Lakcíme :7400 Kaposvár, Liszt Ferenc u. 20. 

         Adóazonosító jele: 8438300197 
 
Az ügyvezető megbízatása egy évre szól, a tárgyévet követően a mérleg elfogadásáig, de 
legkésőbb május 31-ig.  
 
2017.június 01-től kezdődő hatállyal az alapító dönt határozatával  az ügyvezető személyéről, megbízatása 
időtartamáról, amely legfeljebb 5 évre szólhat, a tárgyévet követően a mérleg elfogadásáig, de legfeljebb 
május 31-ig. 
 
  
Az 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. 

 
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 önállóan e pontban foglaltak szerint 

jogosult.  A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a társaság előírt, 

197 
_____________________________________________

                              Somogyi Közlöny 
________________________________________________

                                            2017/3. 
_____________________________



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. 

2./A társasági szerződés egyéb rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak. 

3./Az alapító tag az alapító okirat módosítás megszerkesztésével és ellenjegyzésével megbízza Dr. 
Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvédet (7400 Kaposvár, Békési György u. 12.). 
 
 
Kaposvár , 2017.02.15. 
 
 

Somogy Megyei Önkormányzat 
 képviseletében: 

 
 

……………………………………. 
Biró Norbert  

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 
 

 
 
 
Szerkesztettem és ellenjegyzem: Kaposvár , 2017…………………….. 
 
 
          ……………………………………….. 
        Dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvéd  
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2. melléklet a 9/2017.(II.15.) közgyűlési határozathoz 
 
 
 

 
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
 
 

(Egységes szerkezet) 
 
 
 
 
 

(módosított rész: vastagított, dőlt betűvel jelölve a szövegben) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezárva: 2017.02.15. 
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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. 
14-09-309367 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.) és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján 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 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. 
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A társaság célja, hogy  Somogy megye területfejlesztését elősegítse.  

 A társaság működésének elő kell segítenie a megye minél erősebb európai integrációját. 

Célja továbbá, , hogy a társaság a mindenkor aktuális Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjainak tervezésében, 
végrehajtásában vegyen részt az alapító igényének megfelelően. 

 

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. 

- A Társaság közreműködik a területfejlesztési törvényben (Tftv.) a megyei önkormányzat számára 

előírt feladatok ellátásában, a Somogy megyei Önkormányzat területi operatív programok 

megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésében és végrehajtásában ,valamint a 

területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátásában és azok munkájának 

segítésében . A Társaság feladata, a Somogy megyei Önkormányzat által jelzett igény esetén, a megyei 

önkormányzat 272/2014 Korm. rendelet szerinti feladatainak ellátásában való közreműködés. 

 
2 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. székhelye:  
 
7400 Kaposvár, Fő u. 10. 
 
4 A Kft. alapítója és egyedüli tagja: 
 

Somogy Megyei Önkormányzat, 7400 Kaposvár, Fő u. 10. 
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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 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:: 
A 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 
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,  
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- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével. 

 
 

5.1.2. A Kft. cél szerinti közhasznú tevékenységei:  
 
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 

8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 

85.51 Sport, szabadidős képzés 

85.52 Kulturális képzés 

85.59 M.n.s. egyéb oktatás 

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: 
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 6201 Számítógépes programozás 

 69.20  Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység 

  71.11  Építészmérnöki tevékenység 

  71.12  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

  71.20  Műszaki vizsgálat, elemzés 

  72.19  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

  72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

7311 Reklámügynöki tevékenység 
7312 Médiareklám  
8230 Konferencia kereskedelmi bemutató szervezése 
8559 M.n.s. Egyéb oktatás 
9002 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység 
6311  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
6312  Világháló -portál szolgáltatás 
6820  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7420  Fényképészet  
7490  Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7721  Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
7739  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
9321  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 törzsbetétje lehet. 
A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. 
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7.1 Kft. törzstőkéje:  
 

6.000.000 Ft, azaz Hatmillió Forint, melyből 4.000.000.-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: 6.000.000 Ft, - azaz Hatmillió Forint-, melyből 4.000.000.-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 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.  
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 8 

 
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 hiányában- nem 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; 
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 az alapító ,több tag esetén 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 
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több tagja lesz, akkor az alapító okiratot társasági szerződéssé kell alakítani, 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 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. 
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- 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 
 
10.1 Az 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. 
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. 
 

10.2 A 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. 

 
10.3 A 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 Kaposvári Törvényszéken, mint 
Cégbíróságon is. 

 
11 A Kft. ügyvezetése, képviseletének és cégjegyzésének módja 
 
11.1. A társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak 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: 
 

Gábor Márk   
Született : Kaposvár, 1987.01.02. 
Anyja neve : Németh Gyöngyvér 
Lakcíme :7400 Kaposvár, Liszt Ferenc u. 20. 

         Adóazonosító jele: 8438300197 
 
Az ügyvezető megbízatása egy évre szól, a tárgyévet követően a mérleg elfogadásáig, de legkésőbb május 
31-ig.  
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2017.június 01-től kezdődő hatállyal az alapító dönt határozatával  az ügyvezető személyéről, megbízatása 
időtartamáról,amely legfeljebb 5 évre szólhat, a tárgyévet követően a mérleg elfogadásáig,de legfeljebb május 31-ig. 
 
  
Az 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. 

 
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 önállóan e pontban foglaltak szerint jogosult.  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. 

 
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. 
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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. 

 
 
12 Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 
 
12.1 Nem lehet a társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.  
 
12.2 Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet ügyvezető.  
 
12.3 A 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.  

 
12.4 A 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)  

 
12.5 Az 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.  

 
12.6 Az 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.  
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12.7 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a 
felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.  

 
12.8 A 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, 
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 
 

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. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása egy évre szól, a 
tárgyévet követően a mérleg elfogadásáig, de legkésőbb május 31-ig. 

 
2017.június 01-től kezdődő hatállyal az alapító dönt határozatával  a felügyelő bizottsági tagok személyéről , 
megbízatásuk időtartamáról. 
 

 
A felügyelő bizottság tagjai: 

1. Dr. Boda Róbert (sz: Kaposvár, 1970. 04. 26.) 
  Anyja neve: Puskás Ildikó 
  Lakcíme: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 6. 
                             Adóazonosító jele: 8377350327 
 

 2. Dr. Radics Gyula (sz: Kaposvár, 1965. 01. 21.) 
  Anyja neve: Fekete Magdolna 
  Lakcíme: 7400 Kaposvár, Hunyadi u. 1. 3. emelet 2. 
                             Adóazonosító jele: 8358142234 
 

 3. Kiss Géza. (sz: Keszthely, 1969. 02. 25.) 
  Anyja neve: Kovács Ibolya 
  Lakcíme: 7400 Kaposvár, Vörösmarty u. 42. 
                            Adóazonosító jele: 8373103139 

 
13.1 A 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.  
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14 A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok 
 
 A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági 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. 
 
14.2 A 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.  

 
14.3 A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a legfőbb szerv hatáskörét 

gyakorló alapító hagy jóvá.  
 
14.4 Ha 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. 

 
14.5 A 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. 

 
14.6 A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a 

Kft. alapítója az ügyvezetőt kijelölte. 
 
14.7 A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük 

megszegésével okozott károkért. 
 
14.8 A 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. 

 
14.9 A 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 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.  
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14.12. A felügyelő bizottsági 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 felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
 
15.2. Nem lehet a felügyelő bizottság 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  
 
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, Kazinczy F. u. 
36. alatti lakos felelős. (engedély száma: 001430, anyja neve: Németh Borbála). 

 
A könyvvizsgáló megbízatása egy évig tart,  a  tárgyévet követően a mérleg elfogadásáig, de legkésőbb május 31-ig. 
2017.június 01-től kezdődő hatállyal az alapító dönt határozatával  a könyvvizsgáló személyéről, megbízatása 
időtartamáról. 
 
16.2 A 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.  

 
16.3 A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit 
megvizsgálhatja.  

 
16.4 A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles kezelni és megőrizni. 
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16.5 Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére meg lehet hívni, illetve a 
könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.  

 
16.6 Ha 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. 

 
16.7 Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a 

törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 
 
16.8 A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 
 
17 A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 
 
17.1 Nem 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. 

 
17.2 Ha 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. 
 

20. Vegyes rendelkezések 
 

20.1. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 
vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 
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20.2. Az alapító rögzíti, hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit kft-ben (továbbiakban 
DDRFÜ-ben ) 33,33 % arányú üzletrész tulajdonosa a Somogy megyei Önkormányzat , a DDRFÜ taggyűlése 
elhatározta a DDRFÜ szétválással (különválásos beolvadás jogcímén ) , jogutódlással történő megszűnését. A fenti 
döntést valamint a szétválási szerződést és mellékleteit figyelembe véve a jogelőd a  Somogy Megyei Önkormányzatot 
,mint tagot illető jogok és kötelezettségek tekintetében e társaságot jelölte meg jogutódként. 
 
Az alapító okirat ezen okiratba foglalt módosításai ezért azon a napon lépnek hatályba, amikor az illetékes Cégbíróság 
a fenti változást a cégnyilvántartásban jogerősen átvezette . 

 
A társaság megbízza ezen alapító okirat módosítás elkészítésével, ellenjegyzésével és a cégeljárásban képviseletének 
ellátásával Dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvédet. 

 
Kaposvár, 2017.02.15. 

 
 Somogy Megyei Önkormányzat alapító 

                                                   képv.: 
 

 Biró Norbert  
                                                        a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 
 
 

 
Ezen egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztettem és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy ezen alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a - 2017.02.15-én  - módosítások alapján hatályos tartalmának, a 
módosított szövegrész sötétített és dőlt betűvel látható. 
Fentiek alapján az egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem: 
 
Kaposvár, 2017…………………… 
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10/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2/2017.(I.19.) közgyű-

lési határozatával a Kaposvári Vigasságok tere 

egyes projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pá-

lyázat benyújtási határidejének meghosszabbításá-

ról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosítószámú 

pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése ér-

dekében kiírt pályázatok esetében (mind a közön-

ségszervező irodák, és a kültéri rendezvényhely-

szín, mind a vendéglátóegységre vonatkozóan) a 

pályázatok benyújtási határidejét 2017. február 

28-ig meghosszabbítja. 

2. A pályázati anyagok értékelési feladatai esetében 

a versenyeztetési szabályzat szerinti bizottság a 

Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bi-

zottsága, amely a beérkezett ajánlatokat értékeli, 

és az értékelés összefoglalását, valamint ez alap-

ján kialakított döntési javaslatát a végleges szer-

ződéstervezettel együtt terjeszti a pályázat benyúj-

tását követő soron kívüli Közgyűlés elé bírálatra.  

A pályázatok benyújtásához kapcsolódó legfonto-

sabb határidők az alábbiak: 

A pályázatok meghirdetésének ideje: 2017. január 

19. 

A pályázat benyújtásának ideje: 2017. február 28. 

10:00 

A pályázatok bontásának időpontja: 2017. február 

28. 11:00 

A pályázatok értékelésre történő átadása a So-

mogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizott-

sága részére: 2017. február 28. 

A pályázatok értékelése a Somogy Megyei Köz-

gyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által: 2017. 

február 28. - 2017. március 1. között történik. 

A pályázatokhoz kapcsolódó közgyűlési döntés 

időpontja: 2017. március 2. 

 

 Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő: haladéktalanul 

 

11/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi nemzet-

közi tevékenységéről és a 2017. évi nemzetközi terv-

ről 

 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2016. 

évi nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót, 

és jóváhagyólag támogatja a 2017. évre tervezett 

tevékenységeket az alábbiak szerint: 

- Rhein-Neckar-Kreis testvérmegyével a 

kapcsolat felélénkítése a Somogy Megyei 

Német Nemzetiségi Önkormányzat köz-

reműködésével 

- Hargita megyei kapcsolat szorosabbá fű-

zése, közgyűlési látogatás szervezése 

- folyamatos kapcsolattartás nemzetközi 

partnerekkel (Észtország – Valga, Romá-

nia – Hargita megye, Rosztov megye, 

Istria megye) helyi történések figyelem-

mel kísérése, gratulációk, fenntartó leve-

lek, érdeklődés 

- horvát partnerkapcsolatok erősítésére na-

gyobb hangsúly fektetése 

- a Határmenti Stratégiát 

(HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS) finanszí-

rozó projekt fenntartási feladatainak telje-

sítése, fenntartási jelentések benyújtása 

- a benyújtott PPI2Innovate című projekt 

megvalósításával kapcsolatos feladatok 

teljesítése 

- a benyújtott KEX – Általános iskolások 

kulturális ismeretcseréje című pályázat 

támogatói döntése esetén a projekt lebo-

nyolításában való részvétel 

- a benyújtott TOURISM5C – Határon át-

nyúló turisztikai desztináció és klaszter 

létrehozása 5 megye bevonásával a Ma-

gyarország-Horvátország program terüle-

ten című pályázat támogatói döntése ese-

tén a projekt lebonyolításában való rész-

vétel 

- a nemzetközi kiírású pályázatok folyama-

tos figyelése, szűrése, a vezetés tájékozta-

tása (pl. Tempus Közalapítvány által kiírt, 

testvérvárosi találkozók finanszírozása)  

- döntés esetén a pályázatok írása és lebo-

nyolítása 

- a horvát-magyar határ menti támogatási 

program (Interreg V-A Cooperation 

Programme HU-HR) monitoring bizott-

sági ülésein a Somogy megyei álláspont 

képviselete 

- a drávai tervezett vízierőművek építésével 

kapcsolatos környezetvédelmi problémák 

képviselete a szomszédos határ-menti 

horvát megyékkel folytatott tárgyalások-

nál.   

 

2./  A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés érde-

kében ideiglenes kiküldetést teljesítők napidíjának 

összegét 2017. évre az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert 

költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) kormány-

rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellék-

let II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fe-

jezet 7. pont b) alpontja rendelkezik arról, hogy a 

napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg bizonylat 

nélkül elszámolható. A törvényi keretekben meg-

határozottak feletti költséget igazolással, bizony-

lattal kell elszámolni, az esetlegesen fennmaradó 

összeget pedig vissza kell fizetni. Ezek figyelem-

bevételével a napidíj összege a közgyűlés elnöke, 

alelnöke és a megyei jegyző esetében nettó 75 

EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak 

pénznem tekintetében lehet. 

 A napidíj összege a közgyűlési tagok, az önkor-

mányzati hivatal köztisztviselői, valamint más 

személyek esetében, amennyiben a kiküldetést a 
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közgyűlés érdekében teljesítik, nettó 50 EUR-nak 

megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem 

tekintetében lehet. 

 

 Felelős Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  folyamatos 

 

12/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt de-

centralizált célelőirányzatok terhére kötött támoga-

tási szerződések módosítási kérelmeiről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 

mellékletében (1. számú melléklet) szereplő pá-

lyázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási 

szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok 

törléséhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentra-

lizált önkormányzati fejlesztési és területfejleszté-

si célú, valamint egyes 2009. évi központi elői-

rányzatok felhasználásának részletes szabályairól 

szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint 

a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirány-

zat felhasználásának részletes szabályairól szóló 

148/2008. (V. 26.) Kormányrendeletben foglal-

takra. 

 

 Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

       Határidő:  értelem szerint 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 

 

1.  Sántos Község Önkormányzata 2009. évi 

CÉDE előirányzatból 1.691.429,-Ft támoga-

tásban részesített „Árokfelújítás” című, 

140011709D számú támogatási szerződés 

lezárásához tekintettel arra, hogy a Kedvez-

ményezett a támogatás visszavonásából ere-

dő visszafizetési kötelezettségének teljes 

mértékben eleget tett. 

 

2.  A 14-2-138-03/TF számú támogatási szer-

ződés vonatkozásában a támogatási szerző-

désben rögzített kötelezettségek teljesítésé-

nek elfogadásához, valamint hozzájárul a 

fenti azonosítószámú támogatási szerződés-

ben vállalt kötelezettségek biztosítására a 

Kerti Norbert tulajdonában lévő alábbi in-

gatlanok esetében a Földművelésügyi és Vi-

dékfejlesztési Minisztérium javára 6.539.000 

Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, 

valamint elidegenítési és terhelési tilalom 

törléséhez: 

- Kaposfő, külterület 057/43,057/44,057/45. 

 

3.  A 14-2-139-03/TF számú támogatási szer-

ződés vonatkozásában a támogatási szerző-

désben rögzített kötelezettségek teljesítésé-

nek elfogadásához, valamint hozzájárul a 

fenti azonosítószámú támogatási szerződés-

ben vállalt kötelezettségek biztosítására a 

Kispál László tulajdonában lévő alábbi in-

gatlan esetében a Földművelésügyi és Vi-

dékfejlesztési Minisztérium javára 4.740.000 

Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, 

valamint elidegenítési és terhelési tilalom 

törléséhez: 

- Kaposfő, külterület 057/46. 

 

3. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését 

a Kedvezményezettek és a Magyar Államkincstár 

részére. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  értelem szerint 
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Határozat 

alszáma
Támogatás éve Előirányzat

Támogatási 

szerződés 

száma

Pályázó neve
Beruházás 

megnevezése

Működtetési 

kötelezettség 

kezdete

Működtetési 

kötelezettség vége a 

85/2009.(IV.10.), 

valamint a 

148/2008.(V.26.) Korm. 

rendelet alapján

Záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv, illetve 

záró ellenőrzési 

jegyzőkönyvnek 

minősülő, 

kötelezettségvállalás 

teljesítés tényét 

megállapító 

jegyzőkönyv 

felvételének időpontja

Megjegyzés

1 2009 TEKI 140011609K
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Toponár Gyógyszertár 

előtti tér átalakítása
2011.08.25 2016.08.24 2016.11.24

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

2 2009 CÉDE 140013709D Somogyjád Község 

Önkormányzata

"Együtt Könnyebb" 

Időskorúak 

Otthonának 

tetőcseréje/átépítése

2011.01.05

2016.11.04.                   (a 
kötelezettségvállalás 

időtartama 2014.03.01-

2014.12.31 közötti 

időszakban 

felfüggesztésre került)

2016.11.24

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

3 2008 TEKI 14001108K Csököly Község 

Önkormányzata

Volt könyvtár 

épületében 

helytörténeti múzeum 

kialakítása, az épület 

felújítása

2010.01.01

2016.12.31.                   (a 
kötelezettségvállalás 

időtartama 2012.11.01.-

2014.10.31. közötti 

időszakban 

felfüggesztésre került)

2017.01.18

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

                                                                                                                                                                                                           1. melléklet a 12/2017.(II.15.) közgyűlési határozathoz
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13/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Mária Út Közhasznú Egyesület kérelméről 

 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a Somogy 

Megyei Önkormányzatnak a Mária Út Közhasznú 

Egyesülethez való csatlakozásával, felhatalmazza 

elnökét a tagfelvétellel kapcsolatos intézkedésre 

és a 2017. évi költségvetésben a 200 000 Ft ösz-

szegű tagdíjat biztosítja.   

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2017. március 15. (a tagfelvételi kére-

 lem benyújtására)  

 

2./  A Somogy Megyei Közgyűlés a Mária Út fejlesz-

tésében koordinációs szerepet vállal a somogyi te-

lepülések vonatkozásában és a somogyi útvonal 

megvalósulása után  közreműködik a nemzetközi 

nagyrendezvények (1Úton, Mária Maraton) meg-

valósításában.  

 

 Felelős:    Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  értelem szerint  

 

3./  A Somogy Megyei Közgyűlés a Mária Út Köz-

hasznú Egyesülettel való kapcsolattartásra kijelöli 

Fábián Éva megyei főépítészt.   

 

 Felelős:    Biró Norbert, a közgyűlés elnöke  

     Fábián Éva megyei főépítész  

 Határidő:  2017. március 15. (az egyesület értesí-

 tésére)    

 

14/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Dráva Szövetség drávai vízierőművekkel kapcso-

latos kéréséről 

 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország 

Alaptörvényében foglaltakkal összhangban ki-

emelt feladatának tekinti a természeti környezet 

megőrzését, fenntartható hasznosítását, ezért el-

utasítja a Dráva folyón további vízierőművek épí-

tését és felkéri a Kormányt, hogy a drávai terve-

zett vízierőművek építése ügyében tegyen határo-

zott lépéseket Horvátország felé  a 

127/1996.(VII.25.) Korm. rendelettel kihirdetett 

vízgazdálkodási együttműködési egyezményben 

foglaltaknak megfelelően. 

 

 Felelős:       Biró Norbert, a közgyűlés elnöke  

 Határidő:    2017. február 28.     

 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés részletes tájékozta-

tást kér az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálko-

dási Bizottságtól a Dráván tervezett vízügyi fej-

lesztésekről, tervekről, illetve a Bizottság vízi-

erőművekkel kapcsolatos álláspontjáról. 

 

Felelős:       Fábián Éva megyei főépítész  

Határidő:    2017. március 15.   

 

15/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tar-

tandó igazgatási szünetek elrendeléséről 
 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatalnál  2017. július 17. (hét-

fő) napjától  2017. augusztus 18. (péntek) napjáig 

tartó nyári igazgatási szünetet, valamint 2017. de-

cember 18. (hétfő) napjától  2017. december 29. 

(péntek) napjáig tartó téli igazgatási szünetet ren-

del el.  

 

2./ A Közgyűlés felkéri Dr. Sárhegyi Judit megyei 

jegyzőt, hogy az igazgatási szünetek alatt biztosít-

sa a hivatalban a zavartalan ügymenetet és fela-

datellátást. 

 

Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

16/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

tevékenységéről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Somogy 

Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenysé-

géről szóló beszámolót és az előterjesztés szerinti tarta-

lommal elfogadja azt. Elismerve a törvényekben meg-

határozott feladatok színvonalas teljesítését a jövőbeni 

feladatellátás tekintetében az alábbiakat ajánlja a Hiva-

tal figyelmébe: 

 

1./  A Hivatal tekintse első számú feladatának a 

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben meghatá-

rozott feladatokat, a települési önkormányzatok-

kal együttműködve, azok igényeinek, és érdekei-

nek maximális figyelembe vételével. 

 

2./  A Hivatal továbbra is fordítson kiemelt figyelmet 

a testületeket kiszolgáló tevékenységére, különös 

tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 

rendelkezéseire. 

 

3./  A Hivatal a lehetőségekhez mérten a legjobban 

használja ki a pályázatokban rejlő projektme-

nedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi le-

hetőségeket, növelve ezzel az önkormányzat álta-

lános tartalékának mértékét.   

 

4./  A Hivatal továbbra is használja ki a pályázatok-

ban rejlő lehetőségeket, figyelemmel azok fenn-

tarthatóságára, kiemelt figyelmet fordítva a volt 

Levéltár épület felújítására. 

 

5./  A Közgyűlés döntéseire figyelemmel működjön 

együtt a közigazgatás többi szereplőjével, a tele-

pülési önkormányzatokkal, fordítson megfelelő 

figyelmet a megyében működő állami és civil 

szervezetekkel való együttműködésre.  
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Felelős:   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

17/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 

által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 

A Somogy  Megyei Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság-

nak - a  Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) ön-

kormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja értel-

mében - a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásá-

ról, és a belső ellenőrzés lefolytatásáról szóló beszámo-

lóját tudomásul veszi, a hozott döntést elfogadja.  

 

Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 A belső ellenőrzés ütemterv szerinti lefoly-

tatásáért:  

 Lengyelné Lucza Renáta belső ellenőr  

Határidő:  folyamatos  

 

A 2016. évi belső ellenőrzési jelentést a Somogy Me-

gyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága soron 

következő ülésén tárgyalja. Erről, kötelezettségének 

eleget téve beszámol a soron következő ülésen a Köz-

gyűlésnek. 

 

18/2017.(II.15.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság által át-

ruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy 

megyei TOP Projekt Bizottságnak a közgyűlés által 

delegált Döntés-előkészítő Bizottsági tag szavazatával, 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

egyes támogatási kérelmeivel kapcsolatos döntési ja-

vaslatokról szóló beszámolóját az alábbiak szerint:

 

Pályázat azonosító Pályázat címe Kedvezményezett Támogatási 

összeg Ft 
Bizottsági javaslat 

TOP-3.1.1-15-SO1-

2016-00013 

Közlekedésbiztonság 

javítása Kaposfő Község-

ben 

Kaposfő Község Ön-

kormányzata 
164 272 972  

7/2016. (XI. 30.) sz. 

határozattal támogatásra 

javasolta 

TOP-5.1.2-15-SO1-

2016-00001 

Foglalkoztatási Paktum 

Barcs és térségében 

Barcs Város Önkor-

mányzata 
350 000 000  

10/2016. (XI. 30.) sz. 

határozattal támogatásra 

javasolta 

TOP-5.1.2-15-SO1-

2016-00003 

Csurgói járási Foglalkoz-

tatási Együttműködési 

Program 

Csurgó Város Önkor-

mányzata 
350 000 000  

9/2016. (XI. 30.) sz. 

határozattal támogatásra 

javasolta 

TOP-5.1.2-15-SO1-

2016-00006 

Foglalkoztatási paktum a 

Zselic térségében 

Zselici Térségi Társu-

lás 
125 000 000  

16/2016. (XI. 30.) sz. 

határozattal támogatásra 

javasolta 

TOP-5.2.1-15-SO1-

2016-00002 

Dózsa György utcai 

szegregátum rehabilitáció-

ja 

Marcali Város Ön-

kormányzata 
154 245 100  

19/2016. (XI. 30.) sz. 

határozattal támogatásra 

javasolta 

TOP-5.2.1-15-SO1-

2016-00003 

ÉNY-i városrész 

szegregátum rehabilitáció-

ja 

Barcs Város Önkor-

mányzata 
101 286 000  

20/2016. (XI. 30.) sz. 

határozattal támogatásra 

javasolta 

 

A bizottság javaslatait a Somogy Megyei Önkormány-

zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2014.(XII.12.) ÖR 4. sz. melléklet D.1. pontjában 

biztosított átruházott hatáskörében eljárva hozta meg. 

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés 

- a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság gazdálko-

dási tevékenységéről,  

- a 2016. december 2. – 2017. január 31. közötti 

tisztségviselői tevékenységről 

szóló tájékoztatókat tudomásul vette. 

_____________ 

19/2017.(III.2.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2017. már-

cius 2-i soron kívüli ülés napirendjét. 

 

20/2017.(III.2.) közgyűlési határozat 

 

A Vármegyeháza épületegyüttes déli épülete 

felújításával kapcsolatos a Kaposvár Megyei       

Jogú Város Önkormányzatával megkötendő 

együttműködési megállapodásról 
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1. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Kapos-

vár Megyei Jogú Város és a Somogy Megyei Ön-

kormányzat között kötendő együttműködési megál-

lapodást az előterjesztés mellékletét képező tarta-

lommal, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a 

megyei jegyzőt annak aláírására. 

 

 Felelős:    Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 Határidő: értelem szerint 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy az 

együttműködési megállapodásban rögzített felada-

tokat a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal ál-

tal bonyolítsa le. 

 

   Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 Határidő: értelem szerint 

 

21/2017.(III.2.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi 

partnerségében megvalósuló, Támogatási 

Szerződéssel rendelkező TOP projektek 

végrehajtásával kapcsolatos döntésekről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a 

Közgyűlés Elnökét a Terület és Településfejlesz-

tési Operatív Program támogatásával, konzorciu-

mi partnerségében megvalósuló, támogatási szer-

ződéssel rendelkező projektek végrehajtásával 

kapcsolatos, megvalósításra irányuló konzorciumi 

szerződés aláírására, és a szükséges jognyilatko-

zatok, intézkedések megtételére, kötelezettség 

vállalására. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza 

továbbá a Közgyűlés Elnökét a támogatási szer-

ződéssel rendelkező Terület és Településfejleszté-

si Operatív Program keretében támogatott pályá-

zatok megyei önkormányzati feladatrésze tekinte-

tében a felmerülő szükséges intézkedések megté-

telére, a feladatok végrehajtására, és az ezzel kap-

csolatos kötelezettségvállalásra azzal, hogy a 

Közgyűlést a feladatok végrehajtásáról folyama-

tosan tájékoztatni kell.  

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

22/2017.(III.2.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2/2017.(I.19.) sz. köz-

gyűlési határozatával a Kaposvári Vigasságok tere 

egyes projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pá-

lyázatra beérkezett ajánlatok összefoglalásáról 

 

1.  A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a 

2/2017.(I.19.) sz. közgyűlési határozat alapján a 

Kaposvári Vigasságok tere vendéglátóegység üze-

meltetésére kiírt pályázati felhívásra egyetlen aján-

lat sem érkezett, így a pályázati eljárást eredmény-

telenné nyilvánítja. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosítószámú 

pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése érde-

kében új pályázatot hirdet a vendéglátóegység üze-

meltetésére. A pályázat sikeres lefolytatása érdeké-

ben jóváhagyja és közzé teszi a megyei önkor-

mányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabálya-

iról szóló 5/2012.(III.5) önkormányzati rendelet 4. 

sz. melléklete szerinti, az önkormányzati vagyon 

hasznosítására is vonatkozó versenyeztetési sza-

bályzat alapján készített, az előterjesztés 1. sz. mel-

lékletében szereplő felhívást, valamint az annak 

mellékletét képező üzemeltetési szerződéstervezetet 

az abban foglalt határidőkkel és tartalommal. A 

Közgyűlés a pályázati felhívásban szereplő bontási 

feladatokkal megbízza a Somogy Megyei Önkor-

mányzat Hivatalának 3 fő köztisztviselőjét, akiknek 

a bontás során együttesen kell jelen lenni.  

3. A pályázati anyagok értékelési feladatai esetében a 

versenyeztetési szabályzat szerinti bizottság a So-

mogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizott-

sága, amely a beérkezett ajánlatokat értékeli, és az 

értékelés összefoglalását, valamint ez alapján kiala-

kított döntési javaslatát a végleges szerződésterve-

zettel együtt terjeszti a soron következő Közgyűlés 

elé bírálatra.  

 A pályázatok benyújtásához kapcsolódó legfonto-

sabb határidők az alábbiak: 

 A pályázatok meghirdetésének ideje: 2017. március 

14. 

 A pályázat benyújtásának ideje: 2017. április 24. 

10:00 

 A pályázatok bontásának időpontja: 2017. április 

24. 11:00 

 A pályázatok értékelésre történő átadása a Somogy 

Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága ré-

szére: 2017. április 24.  

 A pályázatok értékelése a Somogy Megyei Közgyű-

lés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által: 2017. április 

24-27. között történik. 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a 

közönségszervező irodák és az udvar üzemeltetésé-

re kiírt pályázat érvényes és eredményes volt. Fel-

kéri Elnökét, hogy a pályázó Együd Árpád Műve-

lődési Központtal a pályázó által módosított tarta-

lommal benyújtott Üzemeltetési Szerződést az elő-

terjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 

kösse meg. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 
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Felelős kiadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Felelős szerkesztő: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 

Interneten közzétéve a www.som-onkorm.hu portálon 

 

http://www.som-onkorm.hu/



