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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2022. április 27.-i ülésére 

Tárgy: Beszámoló a 2021. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendeletével szabályozza az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

szabályokat. A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás 

körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik 

részére Segesd Község Önkormányzata pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át. 

Az önkormányzati rendelet szerint, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 

teljesítéséről a polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a 

képviselő-testületet. 

 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 6. melléklete szerint a képviselő-testület 

az alábbi támogatásokat hagyta jóvá (eredeti előirányzat): 

• Segesdi Szent László Bor- és Pálinkabarát Egyesület támogatására 200.000 Ft összegű,  

• Nagyatádi Rinyamenti Turisztikai Egyesület támogatására 65.000 Ft összegű,  

• az Alapítvány Segesdért támogatására 2.400.000 Ft összegű,  

• a Segesdi Sportegyesület támogatására 5.000.000 Ft összegű,  

• a Segesdi Diáksport Egyesület támogatására 200.000 Ft összegű, 

• a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatására 800.000 Ft összegű, 

• a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatására 500.000 Ft összegű, 

• a SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület támogatására 250.000 Ft összegű, 

• a Somogyi Reneszánsz Szövetség támogatására 135.000 Ft összegű, 

• a Rinya-Dráva Szövetség támogatására 20.000 Ft összegű, 

• a NEFELA Egyesülés támogatására 60.000 Ft összegű, 

• a KÖOSZ tagdíjra 60.000 Ft összegű, 

• az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye részére 145.068 Ft összegű támogatást. 

 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozta, 

államháztartáson kívüli támogatás biztosítására: 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Alpolgármestere a 34/2021. (II. 26.) számú 

polgármesteri határozata alapján a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány 

(Magyar Légimentők) részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A támogatás összegével 

az alapítvány 2021. november 29. napján elszámolt.  
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2./ Segesd Község Önkormányzatának Alpolgármestere a 35/2021. (II. 26.) számú 

polgármesteri határozata alapján a Somogyi Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület Nagyatádi 

csoportja részére 20.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A támogatás összegével az egyesület 

2021. szeptember 27. napján elszámolt.  

 

3./ Segesd Község Önkormányzatának Alpolgármestere a 36/2021. (II. 26.) számú 

polgármesteri határozata alapján a Medicopter Alapítvány részére 20.000 Ft összegű támogatást 

nyújtott. A támogatás összegével az alapítvány 2021. szeptember 10. napján elszámolt.  

 

4./ Segesd Község Önkormányzatának Alpolgármestere az 58/2021. (IV. 13.) számú 

polgármesteri határozata alapján a Segesdi Római Katolikus Szent László Plébánia részére 

400.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A támogatás összegével a plébánia 2021. november 

30. napján elszámolt.  

 

5./ Az Alpolgármester a 68/2021. (V. 4.) számú polgármesteri határozata alapján Segesd 

Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére, a „VII. Hagyományőrző Nyári Tábor” 

megszervezéséhez 200.000 Ft összegű támogatást biztosított. A támogatás összegével a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke 2021. július hónapban elszámolt.  

 

6./ Az Alpolgármester a 77/2021. (V. 27.) számú polgármesteri határozatával három fő 

elballagó, jótanuló gyermek részére személyenként egy-egy tabletet biztosított, összesen 

152.430 Ft összegben. 

 

7./ Az Alpolgármester a 79/2021. (VI. 1.) számú polgármesteri határozata alapján a Kutasi 

Sporthorgász Egyesület részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújtott. Az egyesület a 

támogatás összegével 2021. június 4. napján elszámolt.  

 

8./ Az Alpolgármester a 80/2021. (VI. 1.) számú polgármesteri határozata alapján a Vakok és 

Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A 

támogatás összegével az egyesület 2021. szeptember 30. napján elszámolt.  

 

9./ Az Alpolgármester a 90/2021. (VI. 14.) számú polgármesteri határozata alapján 50.000 Ft 

összeggel támogatta a polgármesteri keret terhére az Esztelnekre történő utazás költségeit, az 

Alapítvány Segesdért szervezeten keresztül. 

 

10./ A képviselő-testület a 20/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozata alapján a Böhönyei 

Mentőalapítvány részére 20.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A támogatás összegével az 

alapítvány 2022. április 5. napján elszámolt.  

 

11./ A Segesdi Mini Bölcsődét az alpolgármester 50.000 Ft összeggel támogatta a részére 

megállapított keretből. A támogatást karácsonyi ajándékok vásárlására nyújtotta az 

alpolgármester.  A Segesdi Mini Bölcsőde dolgozója a támogatás összegével 2021. december 

3. napján elszámolt. 

 

12./ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Segesdi Szent László 

Bor- és Pálinka Barát Egyesület részére 200.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A 

támogatás összege 2021-ben átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 

2022. március 16. napján elszámolt. 

 



13./ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az Alapítvány Segesdért 

szervezet részére 2.400.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege 2021. 

évben átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 2022. március 9. napján 

elszámolt.  

 

14./ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Segesdi Sportegyesület 

részére 5.000.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege 2021-ben átutalásra 

került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 2022. március 08. napján elszámolt. 

 

15./ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 200.000 Ft összegű 

támogatást hagyott jóvá a Segesdi Diáksport részére. A támogatás összege 2021-ben átutalásra 

került. A támogatás összegével az egyesület 2022. március 16. napján elszámolt. 

 

16./ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület részére 800.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege 2021-ben 

átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 2022. február 28. napján 

elszámolt. 

 

17./ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 500.000 Ft összegű 

támogatást hagyott jóvá a testület a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület részére. A támogatás 

összege 2021-ben átutalásra került. Az egyesület elnöke a támogatás összegével 2022. január 

14. napján elszámolt. 

 

18./ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 250.000 Ft összegű 

támogatást hagyott jóvá a SegŐsdi Hagyományőrző Íjász Egyesület részére. A támogatás 

összege 2021-ben átutalásra került. Az egyesület elnöke, Fucsák József a kapott támogatással 

2021. december 14. napján elszámolt. 

 

19./ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 145.068 Ft összegű 

támogatást hagyott jóvá a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság részére. A támogatás 

összegével a tűzoltóság 2022. január 12. napján elszámolt.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) önkormányzati 

határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évben nyújtott 

támogatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

 

Segesd, 2022. április 21. 

         Takácsné Illés Henriett 

                alpolgármester 


