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E l ő t e r j e s z t é s  

aképviselő-testület 2017. április 27.–i ülésére 

 

Tárgy:Beszámoló a 2016. 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 

aképviselő-testületet. 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 6. melléklete szerint: 

 Borbaráti Kör támogatására 50 ezer Ft összegű,  

 Erdészeti és Vadgazdálkodási tagdíjra 20 ezer Ft összegű,  

 Falugondnoki Egyesület támogatására 40 ezer Ft összegű,  

 az Alapítvány Segesdért támogatására 2.700 ezer Ft összegű,  

 a Segesdi Sportegyesület támogatására 5.350 ezer Ft összegű, 

 a Diáksport Egyesület támogatására 320 ezer Ft összegű, 

 a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatására 300 ezer Ft összegű, 

 a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatására 300 ezer Ft összegű, 

 a Civitas Egyesület támogatására 100 ezer Ft összegű, 

 a Rinya-Dráva Szövetség tagdíjára 10 Ft összegű, 

 a Reneszánsz Szövetség tagdíjára 135 ezer Ft összegű, 

 a Comitatus Egyesület támogatására 100 ezer Ft összegű, 

 a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének támogatására 10 ezer Ft összegű, 

 a Siketek és Nagyothallók Szervezetének támogatására 10 ezer Ft összegű, 

 a mozgáskorlátozottak szervezetének támogatására 10 ezer Ft összegű, 

 egyéb nyugdíjas szervezetek támogatására 10 ezer Ft összegű, 

 Hittantábor támogatására 50 ezer Ft összegű, 

 a lászlómajori falunap támogatására 100 ezer Ft összegű, 

 a nemzetiségi önkormányzat által tartott tábor támogatására 170 ezer Ft összegű, 

 a pedagógusnap támogatására 40 ezer Ft összegű, 

 a Mentőszolgálat Alapítvány támogatására 10 ezer Ft összegű, 

 a Horgászegyesület támogatására 10 ezer Ft összegű, 
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 a nyugdíjas pedagógusoknak szervezett program támogatására 40 ezer Ft összegű, 

 a Medicopter Alapítvány támogatására 20 ezer Ft összegű előirányzatot hagyott jóvá a 

képviselő-testület. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozta, 

államháztartáson kívüli támogatás biztosítására: 

 

1./ A képviselő-testület a 21/2016. (I. 27.) önkormányzati határozat alapján a Vakok és 

Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújtott. 

 

2./ A képviselő-testület a 22/2016. (I. 27.) önkormányzati határozat alapján a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete részére 10.000 Ft összegű 

támogatást nyújtott. 

 

3./ A képviselő-testület a 25/2016. (I. 27.) önkormányzati határozat alapján a Borbaráti Kör 

részére 50.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A szervezet képviselője 2016. március 16. 

napján elszámolt a kapott támogatás összegével. 

 

4./ A képviselő-testület a 90/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján a Segesdi IV. 

Béla Király Általános Iskola és Óvodai Sportegyesület részére 100.000 Ft összegű, a 

131/2016. (V. 25.) önkormányzati határozata alapján 20.000 Ft összegű plusz támogatást ítélt 

meg 2016. évre vonatkozóan. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 200.000 Ft 

összegű támogatást hagyott jóvá a testület, tehát az egyesület részére 320.000 Ft összegű 

támogatást utalt át az önkormányzat. Az egyesület elnöke felszólítást követően elszámolt a 

2015-ben kapott támogatással. Takácsné Illés Henriett elnök a kapott támogatással 2017. 

március 1. napján elszámolt. 

 

5./ A képviselő-testület a 99/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján a Nyugdíjasok 

Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújtott. 

 

6./ A képviselő-testület a 100/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozata alapján a 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatást 

nyújtott. A szervezet képviselője 2016. október 18. napján elszámolt a kapott támogatással. 

 

7./ A képviselő-testület a 132/2016. (V. 25.) önkormányzati határozat alapján a Kutasi 

Sporthorgász Egyesület részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújtott (polgármesteri keret). 

Az egyesület 2016. május 31. napján az önkormányzat nevére kiállított számlával elszámolt a 

támogatás összegével. 

 

8./ A képviselő-testület a 157/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozat alapján a lászlómajori 

falunap megszervezéséhez 100.000 Ft összegű támogatást nyújtott. A falunap szervezője a 

támogatás teljes összegével nem tudott elszámolni, a polgármester többszöri felszólítása 

ellenére sem. 

 

9./ A képviselő-testület a 158/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozat alapján a 

Szentháromság Római Katolikus Plébánia által szervezett hittantábort 50.000 Ft összeggel 

támogatta. Borza Miklós plébános a támogatást nem vette fel. 

 

10./ A képviselő-testület a 217/2016. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján a Medicopter 

Alapítvány részére 20.000 Ft összegű támogatást nyújtott. 



11./ A képviselő-testület a 221/2016. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján a nyugdíjas 

pedagógusok megvendégeléséhez 40.000 Ft összegű támogatást nyújtott.Vidák Ákosné 

igazgató-helyettes a támogatás összegével 2016. november 8. napján elszámolt. 

 

12./ A képviselő-testület a 283/2016. (XII. 14.) önkormányzati határozat alapján a Derűs 

Alkony Nyugdíjas Egyesület részére 20.000 Ft összegű plusz támogatást ítélt meg 2016. évre 

vonatkozóan. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 300.000 Ft összegű támogatást 

hagyott jóvá a testület, tehát az egyesület részére 320.000 Ft összegű támogatást utalt át az 

önkormányzat. Az egyesület elnöke a támogatás összegével 2017. január 10. napján 

elszámolt. 

 

13./ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az Alapítvány 

Segesdért szervezet részére 2.700.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás 

összege 2016-ban átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 2017. 

február 2. napján elszámolt. 

 

14./ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Segesdi 

Sportegyesület részére 5.350.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege 

2016-ban átutalásra került, az egyesület elnöke a támogatás összegével 2017. február 27. 

napján elszámolt. 

 

15./ Segesd Község Önkormányzata 2013. évben 100.000 Ft összeggel, 2014. évben 100.000 

Ft összeggel és 2015. évben 44.805 Ft összeggel támogatta a Civitas Egyesület tevékenységét. 

Péntek László polgármester a 2016. március 7. napján kelt levelében felszólította az egyesület 

elnökét, hogy a kapott támogatásokkal számoljon el. Illés Tibor elnök 2016. március 16. 

napján a 2015-ben kapott 44.805 Ft összegű támogatással elszámolt, a 2013-ban és 2014-ben 

kapott támogatással azonban nem. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében a Civitas Egyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá, erre 

azonban az egyesület nem tartott igényt. 

 

16./ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület részére 300.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege 2016-ban 

átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 2017. január 27. napján 

elszámolt. 

 

17./ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Comitatus 

Hagyományőrzők szervezete részére 100.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá. A 

támogatás összege 2016-ban átutalásra került, a szervezet képviselője a támogatás összegével 

2016. november 23. napján elszámolt. 

 

18./ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Segesd Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat részére 170.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá, a 

hagyományőrző nyári tábor megszervezéséhez. A támogatás összegével a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke 2016. július 14. napján elszámolt.  

 

19./ Az előirányzatok között szereplő Rinya-Dráva Szövetség tagdíja 2016. decemberében 

12.000 Ft összeggel átutalásra került. 

 

20./ Az előirányzatok között szereplő Somogyi Reneszánsz Szövetség tagdíja 2016. április 12. 

napján 135.000 Ft összeggel átutalásra került. 



 

21./ A Községek Kistérségi Országos Szövetségének tagdíja 2016. február 9. napján 52.320 Ft 

összeggel átutalásra került. 

 

22./ Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 2016. április 4. napján 10.000 Ft 

összegű, 2016. szeptember 16. napján szintén 10.000 Ft összegű támogatás került átutalásra a 

polgármesteri keretből. 

 

23./ A Segítő Karok Támogató Alapítvány részére 2016. július 20. napján 3.000 Ft összegű 

támogatás került átutalásra a polgármesteri keretből. 

 

24./ A Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola pedagógusnapi programját a 

polgármester 40.000 Ft összeggel támogatta a részére biztosított keretből. 

 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok közül az Erdészeti és 

Vadgazdálkodási tagdíj, valamint a Falugondnokok Egyesületének támogatása nem került 

kifizetésre. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 

önkormányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben nyújtott 

támogatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2017. április 18. 

 

 

         Péntek László 

         polgármester 

 

 
 

 

 

 


