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   I. rész 

   A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

  RENDELETEI 

 

  

 

  A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

10/2019.(XI.8.) önkormányzati rendelete 

 

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladat-

körében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Somogy Megyei Közgyűlésnek a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 56. § (1) be-

kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„56. § 

 

(1)  A közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre az alábbiak szerint: 

 a)  Pénzügyi és Jogi Bizottság, 5 tagú (3 fő közgyűlési tag, 2 fő nem közgyűlési tag) 

  b)  Területfejlesztési Bizottság, 5 tagú (3 fő közgyűlési tag, 2 fő nem közgyűlési tag) 

  c) Somogy megyei TOP Projekt Bizottság, 5 tagú (3 fő közgyűlési tag, 2 fő nem közgyűlési 

tag).” 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„67. § 

 

(1) A közgyűlés titkos szavazással - a közgyűlés elnökének javaslatára - kettő foglalkoztatási jogvi-

szonyban álló alelnököt választ, és társadalmi megbízatású alelnököt, alelnököket választhat. 

Az alelnökök illetményét a közgyűlés a Mötv. szabályai szerinti határozatban rögzíti.” 

 

3. § 

 

Jelen rendelet 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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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

73/2019.(X.25.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2019. októ-

ber 25-i alakuló ülés napirendjét. 

 

74/2019.(X.25.) közgyűlési határozat 

 

Az ideiglenes bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az ideiglenes bizottság 

  

elnökének: Holovits Huba 

tagjainak: Tardi Tamás Ákos 

   Bogdán Dániel János 

   Stikel János 

   Anderné Röszler Erika 

 

közgyűlési tagokat megválasztja. 

 

75/2019.(X.25.) közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés elnöke jelöléséről, megválasztásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés titkos szavazással, 11 

igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodással 

Biró Norbertet megválasztotta a megyei közgyűlés 

elnökének. 

 

76/2019.(X.25.) közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés elnöke illetményének megállapításáról 

 

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy Biró Norbert közgyűlési elnök havi illetmé-

nye megválasztása, 2019. október 25.  napjától  a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdése 

alapján az államtitkárnak a központi államigazga-

tási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 

törvényben meghatározott illetménye 90%-ának 

megfelelő összeg, azaz bruttó havi 897.500,-Ft. 

 

2.) A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy Biró Norbert közgyűlési elnök a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 

illetményének 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult, így 2019. október 25. 

napjától költségtérítése bruttó havi 134.600,-Ft. 

 

77/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2019. no-

vember 8-i soron kívüli ülés napirendjét. 

 

A közgyűlés alelnöke(i) jelöléséről, megválasztásáról 

 

78/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés titkos szavazással - 13 

igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással, 

nem szavazott 1 fő - Huszti Gábort megválasztotta a 

megyei közgyűlés főállású alelnökének. 

 

79/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés titkos szavazással - 9 

igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással - 

Szajcz Adriánt megválasztotta a megyei közgyűlés 

főállású alelnökének. 

 

A közgyűlés alelnöke(i) illetményének megállapításá-

ról 

 

80/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

Huszti Gábor főállású közgyűlési alelnök havi illetmé-

nye megválasztása, 2019. november 8. napjától a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a me-

gyei közgyűlés elnöke illetményének 83,6%-a, azaz 

bruttó havi 750.000,-Ft. 

A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

Huszti Gábor főállású közgyűlési alelnök a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján illet-

ményének 15%-ában meghatározott összegű költségté-

rítésre jogosult, így 2019. november 8. napjától költ-

ségtérítése bruttó havi 112.500,-Ft. 

 

81/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

Szajcz Adrián főállású közgyűlési alelnök havi illet-

ménye megválasztása, 2019. november 8. napjától a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a me-

gyei közgyűlés elnöke illetményének 82,5%-a, azaz 

bruttó havi 740.000,-Ft. 

A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

Szajcz Adrián főállású közgyűlési alelnök a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján illet-

ményének 15%-ában meghatározott összegű költségté-

rítésre jogosult, így 2019. november 8. napjától költ-

ségtérítése bruttó havi 111.000,-Ft. 

 

82/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés bizottságainak megvá-

lasztásáról 

 

1./  A Somogy  Megyei  Közgyűlés  2019.  november 

8.  napjától  kezdődően   a   Somogy   Megyei 
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Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-

zatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati ren-

delet 56. § (1) bekezdése értelmében a Somogy 

Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságát 

megválasztja az alábbiak szerint:  

 
elnök:  Tardi Tamás Ákos (FIDESZ-KDNP) 

 közgyűlési tag 
alelnök:  Kárpáti László (FIDESZ-KDNP) köz-

 gyűlési tag 

tagok:  Anderné Röszler Erika (JOBBIK) köz-

 gyűlési tag 

 Jakab Csongor (FIDESZ-KDNP) külső 

 tag 

 Gellért Attila  (FIDESZ-KDNP) külső 

 tag 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2019. november 8. 

 

 2./  A Somogy Megyei Közgyűlés 2019. november 8. 

napjától kezdődően a Somogy Megyei Önkor-

mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 56. 

§ (1) bekezdése értelmében a Somogy Megyei 

Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságát megvá-

lasztja az alábbiak szerint:  

 
elnök:  Dr. Gyenesei István (SOMOGYÉRT) 

 közgyűlési tag 
alelnök:  Ifj. Németh Lajos  (FIDESZ-KDNP) 

 közgyűlési tag 
tagok:  Koós Csaba Tibor (FIDESZ-KDNP) 

 közgyűlési tag 

 Kövér István Attila (SOMOGYÉRT) 

 külső tag 

  Erdei Barnabás (FIDESZ-KDNP) külső 

 tag 
 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  2019. november 8. 

 

3./  A Somogy Megyei Közgyűlés 2019. november 8. 

napjától kezdődően a Somogy Megyei Önkor-

mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 56. 

§ (1) bekezdése értelmében a Somogy megyei 

TOP Projekt Bizottságot megválasztja az alábbiak 

szerint:    

 

elnök:  Holovits Huba (FIDESZ-KDNP) köz-

 gyűlési tag 

alelnök:  Bogdán Dániel János (FIDESZ-KDNP) 

 közgyűlési tag 

tagok:  Stikel János (SOMOGYÉRT) közgyű-

 lési tag 

 Mester Balázs (FIDESZ-KDNP) külső 

 tag 

 Kövezsdi Gábor (FIDESZ-KDNP) 

 külső tag 
 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  2019. november 8. 

Az egyes területfejlesztési célú határozatok meghoza-

taláról 

 

83/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Terület- és Település-

fejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rend-

szer eljárásrendben meghirdetett felhívásainak elbírálá-

sára létrehozott 2 tagú Döntés-előkészítő Bizottságba a 

területi szereplő képviseletére tagnak Holovits Huba 

képviselőt, póttagnak Bogdán Dániel János közgyűlési 

tagot jelöli.  

 

Felelős:  Holovits Huba közgyűlési tag 

Határidő: értelem szerint 

 

84/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 

Somogy Megyei Önkormányzat a Terület- és Telepü-

lésfejlesztési Operatív Programban a területi kiválasz-

tási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén So-

mogy megye területén található települési önkormány-

zatok felkérésére konzorciumi partnerként vesz részt az 

adott projekt megvalósításában a települési önkor-

mányzat által a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

kormányrendelet alapján meghatározott projekt-

feladatok ellátásának biztosításával. A Közgyűlés fel-

hatalmazza Elnökét, hogy a konzorciumi szerződéseket 

megkösse a település által kijelölt feladatok meghatá-

rozásával. Felhatalmazza továbbá az Elnököt, hogy a 

konzorciumi szerződésben vállalt projekt feladatok 

ellátásáról hivatali apparátusa igénybevételével, vagy 

külső szolgáltató bevonásával gondoskodjon, az ez 

által felmerülő mindennemű szükséges intézkedést, és 

kötelezettségvállalást megtegye a projektek sikeres 

végrehajtása érdekében.  

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  folyamatos 

 

A közgyűlés által delegált személyek megválasztásáról 

 

85/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudo-

másul veszi, hogy a Regionális Területfejlesztési Kon-

zultációs Fórumban a Somogy Megyei Önkormányzat 

képviseletét Biró Norbert elnök látja el, valamint felha-

talmazza a Közgyűlés elnökét a Megyei Területfejlesz-

tési Konzultációs Fórumban a Somogy Megyei Ön-

kormányzat képviseletére.  

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (az 

 érintettek értesítéséért) 

Határidő: értelem szerint 
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86/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudo-

másul veszi, hogy a Balaton Fejlesztési Tanácsban a 

Somogy Megyei Önkormányzat képviseletét Biró Nor-

bert elnök látja el, akinek helyettesítésére akadályozta-

tása esetén Szajcz Adrián közgyűlési tag kerül felha-

talmazásra. Ezen túl a Közgyűlés úgy dönt, hogy a 

Balaton Fejlesztési Tanácsba a Somogy Megyei Ön-

kormányzat további 1 fő képviselőjeként Holovits 

Huba közgyűlési tagot delegálja. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (az érintet-

 tek értesítéséért) 

Határidő: értelem szerint 

 

87/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudo-

másul veszi, hogy az M9 Térségi Fejlesztési Tanácsba 

a Somogy Megyei Önkormányzat képviseletét Biró 

Norbert elnök látja el. Ezen túl a Közgyűlés úgy dönt, 

hogy az M9 Térségi Fejlesztési Tanácsba a Somogy 

Megyei Önkormányzat további 1 fő képviselőjeként 

Huszti Gábor közgyűlési tagot delegálja. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (az érintet-

 tek értesítéséért) 

Határidő: értelem szerint 

 

88/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudo-

másul veszi, hogy a Balatoni Szövetségben a Somogy 

Megyei Önkormányzat képviseletét Biró Norbert elnök 

látja el, akinek helyettesítésére akadályoztatása esetén 

Szajcz Adrián közgyűlési tag kerül felhatalmazásra. 

Ezen túl a Közgyűlés úgy dönt, hogy a Balatoni Szö-

vetség Elnökségébe a Somogy Megyei Önkormányzat 

további 1 fő képviselőjeként Szajcz Adrián közgyűlési 

tagot delegálja. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (az érintet-

 tek értesítéséért) 

Határidő: értelem szerint 

 

89/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudo-

másul veszi, hogy a Dél-Dunántúli Vízgazdálkodási 

Tanácsban a Somogy Megyei Önkormányzat képvise-

letét Biró Norbert elnök látja el, akinek helyettesítésére 

akadályoztatása esetén Huszti Gábor közgyűlési tag 

kerül felhatalmazásra.  

Ezen túl a Közgyűlés úgy dönt, hogy a Dráva Részvíz-

gyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba a Somogy Megyei 

Önkormányzat képviselőjeként Huszti Gábor közgyű-

lési tagot, a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási 

Tanácsba pedig Szajcz Adrián közgyűlési tagot dele-

gálja.  

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (az érintet-

 tek értesítéséért) 

Határidő: értelem szerint 

 

90/2019.(XI.8.) közgyűlési határozat  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudo-

másul veszi, hogy a Megyei Önkormányzatok Orszá-

gos Szövetségében a Somogy Megyei Önkormányzat 

képviseletét Biró Norbert elnök látja el, akinek helyet-

tesítésére akadályoztatása esetén Huszti Gábor, a Köz-

gyűlés alelnöke kerül felhatalmazásra.  

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (az érintet-

 tek értesítéséért) 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés 

 

- a PERFECT PGI01983 INTERREG EUROPE 

projekt előrehaladásáról 

 

szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

______________ 
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Felelős kiadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Felelős szerkesztő: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 
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