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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. április 25.–i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2018. 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 2018. évi költségvetési rendeletének 6. melléklete szerint a képviselő-

testület az alábbi támogatásokat hagyta jóvá (eredeti előirányzat): 

 Borbaráti Kör támogatására 50 ezer Ft összegű,  

 Falugondnoki Egyesület támogatására 20 ezer Ft összegű,  

 az Alapítvány Segesdért támogatására 2.400 ezer Ft összegű,  

 a Segesdi Sportegyesület támogatására 4.000 ezer Ft összegű,  

 a Segesdi Diáksport Egyesület támogatására 200 ezer Ft összegű, 

 a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatására 400 ezer Ft összegű, 

 a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatására 400 ezer Ft összegű, 

 a Civitas Egyesület támogatására 100 ezer Ft összegű, 

 a Comitatus Egyesület támogatására 100 ezer Ft összegű támogatást. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozta, 

államháztartáson kívüli támogatás biztosítására: 

 

1./ A képviselő-testület a 22/2018. (I. 25.) önkormányzati határozata alapján a Borbaráti Kör 

részére 50.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A szervezet képviselője 2018. március 1. 

napján elszámolt a kapott támogatás összegével. 

 

2./ A képviselő-testület az 54/2018. (II. 28.) önkormányzati határozata alapján a segesdi 

általános iskolában dolgozó női pedagógusok megvendégeléséhez (nőnapra) 30.000 Ft 

összegű támogatást nyújtott. A támogatás összegével Horváth Csaba pedagógus 2018. 

március 9. napján elszámolt. 
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3./ A képviselő-testület az 55/2018. (II. 28.) önkormányzati határozata alapján a Medicopter 

Alapítvány részére 20.000 Ft összegű támogatást nyújtott. Az Alapítvány a támogatás 

összegéről 2018. április 9. napján igazolást állított ki. 

 

4./ A képviselő-testület a 103/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozata alapján a Segesdi 

Sportegyesület részére, a pályavilágítás korszerűsítéséhez 813.238 Ft összegű támogatást 

nyújtott. A Segesdi Sportegyesület a 2018. évi támogatás teljes összegéről 2019. február 18. 

napján elszámolt. 

 

5./ A képviselő-testület a 105/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozata alapján a Segesd 

Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújtott, a 

„Retro Majális és Hagyományőrző Gasztronómiai délután” megszervezéséhez. A támogatás 

összegével a nemzetiségi önkormányzat elnöke 2018. május hónapban elszámolt.  

 

6./ A képviselő-testület a 115/2018. (V. 24.) önkormányzati határozata alapján 200.000 Ft 

összeggel támogatta az Esztelnekre tervezett kirándulás utazási költségét. 

 

7./ A képviselő-testület a 127/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata alapján a Segesd 

Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 150.000 Ft összegű támogatást nyújtott, a 

hagyományőrző nyári tábor megszervezéséhez. A támogatás összegével a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke 2018. július hónapban elszámolt.  

 

8./ A képviselő-testület a 145/2018. (VII. 16.) önkormányzati határozat alapján a lászlómajori 

falunap megszervezéséhez 200.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A falunap szervezője 

Kiss-György Nikolett a támogatás összegével 2018. július hónapban elszámolt. 

 

9./ A képviselő-testület a 168/2018. (IX. 14.) önkormányzati határozatával a Nagyatádi 

Kórház részére, a CT berendezés elhelyezéséhez, valamint működtetéséhez 100.000 Ft 

összegű támogatást nyújtott. 

 

10./ A képviselő-testület a 186/2018. (X. 12.) önkormányzati határozata alapján 50.000 Ft 

összegű támogatást nyújtott a Csontvelő-Transzplantáció Alapítványnak gyermekjátékok, 

ruhaneműk és édességek megvásárlására. A Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány a 

támogatásról 2018. december 14. napján elszámolt. 

 

11./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 200.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá 

a testület a Segesdi Diáksport Egyesület részére. Az egyesület elnöke Takácsné Illés Henriett 

elnök a kapott támogatással 2019. március 22. napján elszámolt. 

 

12./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 400.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá 

a testület a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület részére. Az egyesület elnöke a támogatás 

összegével 2019. január 8. napján elszámolt. 

 

13./ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az Alapítvány 

Segesdért szervezet részére 2.400.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás 

összege 2018. évben átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 2019. 

január hónapban elszámolt. 

 



14./ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Civitas Egyesület 

részére 100.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege 2018-ban átutalásra 

került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 2019. március 27. napján elszámolt. 

 

15./ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület részére 400.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege 2018-ban 

átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 2019. január 8. napján 

elszámolt. 

 

16./ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Comitatus 

Hagyományőrzők szervezete részére 100.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A 

támogatás összege 2018-ban átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 

2019. március 5. napján elszámolt. 

 

 

Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások: 

 

1./ A Marcali Városi Szabadidő Sportegyesületet (Kustos Balázs sportoló) a polgármester 

50.000 Ft összeggel támogatta a részére biztosított keretből. Ezt a képviselő-testület a 

48/2018. (II. 15.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

2./ Az Országos Mentőszolgálat Alapítványt a polgármester 10.000 Ft összeggel támogatta a 

részére biztosított keretből. Ezt a képviselő-testület az 56/2018. (II. 28.) önkormányzati 

határozatával hagyta jóvá. 

 

3./ A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületet a polgármester 10.000 Ft 

összeggel támogatta a részére biztosított keretből. Ezt a képviselő-testület az 57/2018. (II. 28.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Az egyesület a támogatás összegével 2018. május 

hónapban elszámolt. 

 

4./ A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Nagyatádi Csoportját a polgármester 

20.000 Ft összeggel támogatta a részére biztosított keretből. Ezt a képviselő-testület a 

102/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Az egyesület a támogatás 

összegével 2018. június hónapban elszámolt. 

 

5./ A Kutasi Sporthorgász Egyesületet a polgármester 10.000 Ft összeggel támogatta a részére 

biztosított keretből. Az egyesület 2018. júniusában az önkormányzat nevére kiállított 

számlával elszámolt a támogatás összegével. 

 

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok közül a 

Falugondnokok Egyesületének támogatása nem került kifizetésre. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 

önkormányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

 



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben nyújtott 

támogatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2019. április 17. 

 

 

         Péntek László 

          polgármester 

 

 
 

 

 

 


