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I. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
RENDELETEI 

 
 

 
A Somogy Megyei Közgyűlés 

 
10/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott fela-
datkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelettel módo-
sított 2/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
"Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, 
pénzmaradvány nélkül) 376 556 eFt-ban 
Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások 
nélkül) 604 195 eFt-ban 
Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások 
különbözete) 227 639 eFt-ban 
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző 
évi felhalmozási célú pénzmaradványt 128 257 eFt-ban 
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző 
évi működési célú pénzmaradványt 99 382 eFt-ban 
- A működési célú bevételek összegét (finanszírozási célú 

pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) 376 556 eFt-ban 
-  A működési célú kiadások összegét (finanszírozási célú 
 pénzügyi kiadások nélkül) 475 938 eFt-ban 
 ebből: 

- a személyi juttatások összegét       217 115 eFt-ban 
- a szociális hozzájárulási adót          58 614 eFt-ban 
- a dologi kiadások összegét        180 209 eFt-ban 
- az általános tartalék összegét            2 000 eFt-ban 
- a működési célú tartalék összegét         18 000 eFt-ban 

-  A felhalmozási célú kiadást (finanszírozási célú pénzügyi 
 kiadások nélkül) 128 257 eFt-ban 
 ebből: 

- a fejlesztési célú átadások összegét       128 257 eFt-ban 
-  A költségvetési létszámkeretet 27 főben 
- A közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben 
állapítja meg.” 



 
2. § 

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

3. § 
 
(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet mellékletei 1-2-ig terjednek. 
(3) E rendelet hatálybalépésével  a 8/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
(4) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 
 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a 10/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelethez 

 
a Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól 

   
 

ezer Ft 
 

I. BEVÉTELEK 

Mód.ei a 
8/2012.(V.22.) ön-
kormányzati ren-
delet módosítását 
követően 

Mód.ei a 
10/2012.(VII.9.) 
önkormányzati 
rendelet módosí-
tását követően 

A. Működési bevételek:     
1.   - önkormányzati hivatal működési bevételei 12 000 12 000 
   Önkormányzat működési bevételei össz: 12 000 12 000 
  Támogatások     
B. Önkormányzatok költségvetési támogatása      
  Megyei Önkormányzat támogatása 229 200 229 200 
  Központosított támogatás 4 344 71 634 
  Támogatás összesen: 233 544 300 834 
C. Támogatásértékű bevételek     

1. Támogatásértékű működési bevétel 128 528 63 722 

  Költségvetési bevételek összesen: 374 072 376 556 
  Pénzmaradvány 227 639 227 639 

D. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 601 711 604 195 

  KIADÁSOK     
II. Működési kiadások     

A. Önkormányzati Hivatal működési kiadása 453 454 455 938 

  Működési kiadások összesen: 453 454 455 938 
  Fejlesztési célú pénzeszközátadások 128 257 128 257 
B. Fejlesztési kiadások 128 257 128 257 
  Pénzforgalmi kiadások összesen: 581 711 584 195 
  Tartalékok 20 000 20 000 
D. Általános tartalék     
  Céltartalék 2 000 2 000 
   - Előre nem látható évközi kiadásokra  18 000 18 000 
    - Előző évről áthúzódó kiadásokra     
  Költségvetési kiadások összesen: 601 711 604 195 
  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 601 711 604 195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1/A. melléklet a 10/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelethez 
 

a Somogy Megyei Önkormányzat 2012.évi tervezett  működési bevételeiről és kiadásairól 

   
  

ezer Ft 

I. BEVÉTELEK 

Mód.ei a 
8/2012.(V.22.) 
önkormányzati 
rendelet módo-
sítását követő-
en 

Mód.ei a 
10/2012.(VII.9.) 
önkormányzati 
rendelet mó-
dosítását kö-
vetően 

A. Működési bevételek:     
1.   - önkormányzati hivatal működési bevételei 12 000 12 000 
   Önkormányzat működési bevételei össz: 12 000 12 000 
  Támogatások     
B. Önkormányzatok költségvetési támogatása      
  Megyei Önkormányzat támogatása 229 200 229 200 
  Központosított támogatás 4 344 71 634 
  Támogatás összesen: 233 544 300 834 
C. Támogatásértékű bevételek     

1. Támogatásértékű működési bevétel     
   - Munkavédelmi Társulás  bevétele     

  
 -Területfejlesztési Tanács megszűnése miatt átvett támoga-
tás     

   - Végkielégítésekre,felmentésekre átvett támogatások     

  Támogatásértékű működési bevételek összesen: 128 528 63 722 
  Költségvetési bevételek összesen: 374 072 376 556 
D. Pénzmaradvány 99 382 99 382 

  BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 473 454 475 938 
II. KIADÁSOK     

A. Működési kiadások     

1. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 453 454 455 938 
  Működési kiadások összesen: 453 454 455 938 
  Pénzforgalmi kiadások összesen: 453 454 455 938 
D. Tartalékok     
  Általános tartalék 2 000 2 000 
  Céltartalék 18 000 18 000 
   - Előre nem látható évközi kiadásokra      
    - Előző évről áthúzódó kiadásokra     
  Költségvetési kiadások  összesen: 473 454 475 938 

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 473 454 475 938 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. melléklet a 10/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelethez 

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012.évi bevételeiről és  
kiadásairól 

   
   

Megnevezés 

Módosított ei. 
a 8/2012(V.22) 
önkormányzati 
rendelet mó-
dosítását kö-
vetően  

Módosított ei. 
a 
10/2012.(VII.9.) 
önkormányzati 
rendelet mó-
dosítását kö-
vetően  

Működési bevétel 12 000 12 000 
Támogatásértékű működési bevétel 128 528 63 722 
Pénzmaradvány 227 639 227 639 

Bevételek összesen 368 167 303 361 
Személyi juttatások     
 -tisztségviselők alapilletménye 24 780 26 739 
 -tisztségviselők költségtérítése 2 736 2 736 

 -20 fő köztisztviselő,munkavállaló bére 71 761 71 761 
 -jubileumi,közig. jutalom  3 401 3 401 
 -december havi munkabér 26 577 26 577 
 -végkielégités,felmentési bér 53 765 53 765 
 -cafetéria 4 499 4 499 
 -képviselők juttatásai 22 884 22 884 

 -egyéb kifizetések (napi-
díj,szabadságmegváltás, munkábajárás) 4 753 4 753 

Személyi juttatások összesen 215 156 217 115 
Szociális hozzájárulási adó (27%) 58 093 58 614 
Dologi kiadások 180 205 180 209 
Fejlesztési célú átadás 128 257 128 257 

Kiadások összesen 581 711 584 195 
Bevétel-kiadás különbözete(állami támo-
gatás) 213 544 280 834 

Engedélyezett létszám 27 fő 27 fő 

Közfoglalkoztatottak létszáma   3 fő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A Somogy Megyei Közgyűlés    

 
11/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelete 

 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 15/1995.(XII.23.)  

önkormányzati rendelet és a   
 

Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 9/1992.(V.21.) önkormányzati 
rendelet 

 
módosításáról 

 
 
A  Somogy  Megyei  Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosí-
tott eredeti jogalkotói jogkörében,  a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és i) pontjában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10.§ (1) bekezdésének c) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 
A 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban. Rendelet) 6.§-ának (1)-(4) bekezdései 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(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.” 
 

2.§  
 
A Rendelet 7.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„e) a Vármegyeháza falán, tanácskozó termeiben, a tisztségviselők hivatalos helyiségeiben,” 
 

3.§ 
 
A Rendelet 8.§ (3) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„a) a megyei önkormányzati szervek, gazdálkodó szervek székházainak feldíszítésére nemzeti ünne-

pek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával; 
b)  a nem megyei önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak feldíszíté-

sére nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával a közgyűlés elnökének dönté-
se alapján;” 

 



 
4.§ 

 
A Rendelet 8/A § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a) az önkormányzati szervek által szervezett nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvények al-

kalmával,” 
5.§  

 
A Rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A megye címere használatát – kérelemre – a közgyűlés elnöke engedélyezi. Engedély eseten-

kénti felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra adható.” 
 

6.§  
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. 
(3) Hatályát veszti a Rendelet 15.§-a, a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevéte-

léről szóló 15/1995.(XII.23.) önkormányzati rendelet 3.§-a, valamint a 13/1998.(IX.15.) önkor-
mányzati rendelet, a 13/2000.(X.7.) önkormányzati rendelet, a 7/2003.(V.5.) önkormányzati 
rendelet, 18/2005.(XII.26.) önkormányzati rendelet, a 9/2006.(III.6.) önkormányzati rendelet, 
valamint a 15/2009.(X.20.) önkormányzati rendelet. 

 (4) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 
megyei főjegyző közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés    
 

12/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelete 
 

a Somogy Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 17/2005.(XII.26.)  
önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 
 
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (4) 
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A 17/2005.(XII.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-ának a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„ a) Somogy megyei kötődésűként az Alaptörvényben meghatározott legfőbb közjogi, miniszteri 

tisztséget tölt be, vagy korábban betöltött;” 
 

2.§  
 
A Rendelet 2.§-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A saját halottá nyilvánításról a közgyűlés elnöke előterjesztésére a közgyűlés dönt.” 
 

3.§ 
 
 

(4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(5) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Rendelet 4.§-a.  
(6) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 
megyei főjegyző közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 
 
 
 



 

 
II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
HATÁROZATAI 

 
 

32/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által 
támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 
 
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, 

hogy 
 
1.1. Somogysámson Község Önkormányzat 

2000.évi TEKI forrásból az „081 hrsz-u 
vízelvezető árok felújítása” című pályázat 
140004120K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.2. Tapsony Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Vízelvezető árkok felújítása” című 
pályázat 140002301K számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.3. Balatonlelle Város Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Balatonlelle-Rádpuszta 
ívóvíz ellátása” című pályázat 140000901K 
számú támogatási szerződéséből eredő kötele-
zettségeinek teljesítését. 

 
1.4. Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Járdafelújítás” cí-
mű pályázat 140002501K számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.5. Kutas Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Iskola főzőkonyha-étterem  
fűtéskorszerűsítés” című pályázat 140005601K 
számú támogatási szerződéséből eredő kötele-
zettségeinek teljesítését. 

 
1.6. Kutas Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Óvoda fűtéskorszerűsítése” című 
pályázat 140009101K számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.7. Mesztegnyő Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Belterületi utak kátyúzása, 
kopóréteggel való ellátása” című pályázat 
140009501K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.8. Ádánd Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Általános Iskola felújítása, 
parketta csere és vízelvezető rendszer felújítása” 
című pályázat 140000101D számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.9. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 

2001.évi CÉDE forrásból az „3 db ravatalozó 

felújítása hrsz: 820/4  hrsz: 1239   hrsz:062/2” 
című pályázat 140007501D számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.10. Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 

2001.évi CÉDE forrásból az „Művelődési ház 
felújítása” című pályázat 140002801D számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.11. Mosdós Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Ravatalozó felújítása” című pályá-
zat 140005301D számú támogatási szerződésé-
ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.12. Várda Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Köztemető kerítés építése 
kapukkal” című pályázat 140008001D számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.13. Hetes Község Önkormányzat 2000.évi CÉDE 

forrásból az „Vikár B. u. járda építése” című pá-
lyázat 140015220D számú támogatási szerződé-
séből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.14. Segesd Község Önkormányzat 2000.évi CÉDE 

forrásból az „Orvosi rendelő felújítása” című 
pályázat 140005720D számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.15. Baté Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Művelődési ház felújítása” című 
pályázat 140001001D számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.16. Szőkedencs Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó felújítása és 
bővítése” című pályázat 140001701K számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.17. Háromfa Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Temetői vízvezeték építés” című 
pályázat 140010701K számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.18. Magyaratád Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó felújítása 217/2 
hrsz” című pályázat 140004801D számú támo-
gatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 
teljesítését. 

 
1.19. Orci Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Ravatalozó felújítása” című pályá-
zat 140005901D számú támogatási szerződésé-
ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.20. Patalom Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Ravatalozó felújítása” című pályá-
zat 140006101D számú támogatási szerződésé-
ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 



 

1.21. Balatonújlak Község Önkormányzat 2001.évi 
CÉDE forrásból az „Járdák felújítása, Petőfi  u. 
842 fm, Balaton u. 630 fm, Kossuth u. 22 fm” 
című pályázat 140000801D számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.22. Zimány Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Napközi otthonos óvoda felújítá-
sa” című pályázat 140008201D számú támoga-
tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-
jesítését. 

 
1.23. Büssü Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Általános Iskola homlokzat 
felújítás” című pályázat 140002901K számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.24. Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Településrendezési 
terv” című pályázat 140000801K számú támo-
gatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 
teljesítését. 

 
1.25. Háromfa Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Művelődési Ház felújítása, 
tornaterem kialakítása” című pályázat 
140002401D számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.26. Balatonújlak Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó felújítás, kerítés 
építés” című pályázat 140001801K számú tá-
mogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.27. Karád Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Út felújítások” című pályázat 
140002001K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.28. Kisbajom Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Zrínyi-Petőfi utca 
utcsatlakozás kiépítése” című pályázat 
140002401K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.29. Polány Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Orvosi rendelő és szárazfürdő 
kialakítása” című pályázat 140005801K számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.30. Somogysámson Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Bernáth Aurél 
Általános Művelődési Központ Napközi konyha 
épületének felújítása” című pályázat 
140008101K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.31. Somogysámson Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Vízelvezető árok 

felújítása” című pályázat 140008001K számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.32. Lábod Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Általános Iskola tetőszigetelése” 
című pályázat 140004501D számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.33. Taszár Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Általános Iskola tetőfelújítása” 
című pályázat 140007901D számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.34. Igal Város Önkormányzat 2001.évi CÉDE for-

rásból az „Útfelújítás 700 fm” című pályázat 
140002901D számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.35. Kaposhomok Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó épületének 
átalakítási, bővítési munkái” című pályázat 
140003401D számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.36. Kőkút Község Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Kőkút, Gyöngyöspuszta közút 
építése” című pályázat 140001202K számú tá-
mogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.37. Ráksi Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Orvosi rendelő felújítása” című 
pályázat 140012301K számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.38. Nagyatád Város Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Éltes Mátyás Általános Iskola 
rekonstrukciója I. ütem” című pályázat 
140009801K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.39. Nagyatád Város Önkormányzat 2000.évi TEKI 

forrásból az „Zrínyi utcai járda felújítása” című 
pályázat 140005520K számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.40. Magyaratád Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó felújítása  50 
m2” című pályázat 140005002D számú támoga-
tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-
jesítését. 

 
1.41. Nagyatád Város Önkormányzat 2002.évi CÉDE 

forrásból az „Ady Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola tetőfelújítás, 1000,5 m2” című 
pályázat 140005702D számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.42. Gölle Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Egészségügyi centrum tető 



 

felújítási munkái” című pályázat 140004001K 
számú támogatási szerződéséből eredő kötele-
zettségeinek teljesítését. 

 
1.43. Lábod Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Teraszos-kazettás 
szennyvíztárolók felújítása” című pályázat 
140010401K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.44. Nagyatád Város Önkormányzat 2000.évi TEKI 

forrásból az „Idősek lakóparkja infrastruktúra 
kiépítése” című pályázat 140005620K számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.45. Kisgyalán Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Általános iskola, szolgálati 
lakás, polgármesteri hivatal  fűtéskorszerűsítés, 
1.804m3” című pályázat 140004101D számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.46. Háromfa Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Községháza felújítása” cí-
mű pályázat 140002502D számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.47. Simonfa Község Önkormányzat 2002.évi CÉDE 

forrásból az „Fűtés korszerúsítés 360 m3” című 
pályázat 140006802D számú támogatási szer-
ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.48. Ecseny Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Templom u. útjavítása” című pá-
lyázat 140008501K számú támogatási szerződé-
séből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.49. Taszár Község Önkormányzat 2002.évi CÉDE 

forrásból az „Temető kerítés építése” című pá-
lyázat 140008102D számú támogatási szerződé-
séből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.50. Balatonújlak Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Kossuth u. rossz állapotú 
útburkolatának felújítása új aszfaltréteggel, 
padkakészítés, ároktisztítás,útburkolat felújítás, 
padkakészítés, ároktisztítás” című pályázat 
140003702K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.51. Kutas Község Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Iskolai orvosi szoba kialakítása” 
című pályázat 140002402K számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.52. Lábod Község Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Tájház vizesblokk és fészer 
kialakítása” című pályázat 140008302K számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

1.53. Mesztegnyő Község Önkormányzat 2002.évi 
TEKI forrásból az „Temető ravatalozó felújítása 
és vízhálózat bővítése” című pályázat 
140010202K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.54. Nagyatád Város Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Közvilágítás bővítése” című pá-
lyázat 140008502K számú támogatási szerződé-
séből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.55. Hosszúvíz Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Összekötő közút felújítása” 
című pályázat 140011401K számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.56. Karád Község Önkormányzat 2002.évi TEKI 

forrásból az „Út építése” című pályázat 
140002002K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.57. Nagyatád Város Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Kossuth - Aradi u. közötti 
gyalogút burkolatának felújítása” című pályázat 
140010001K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.58. Hetes Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Általános iskola életveszélyes 
tantermeinek kiváltása” című pályázat 
140002701D számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.59. Böhönye Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Életveszélyes tantermek kiváltása” 
című pályázat 140012901K számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.60. Böhönye Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola bővítése, 
felújítása, életveszélyes tantermek kiváltása  7 
tanterem kialakítás 568 m2” című pályázat 
140008301D számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.61. Patalom Község Önkormányzat 2002.évi CÉDE 

forrásból az „Orvosi rendelő felújítása 60 m2” 
című pályázat 140006402D számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.62. Hedrehely Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Általános Iskola tetőhéjalás 
felújítása 122,9 m2  Szabadság u. 3  hrsz: 54” 
című pályázat 140011702K számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.63. Nagyatád Város Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Jánosmajor településrész 
ivóvízellátása” című pályázat 140013001K 



 

számú támogatási szerződéséből eredő kötele-
zettségeinek teljesítését. 

 
1.64. az „Óvoda felújítás,fektetők áthelyezése, 

nyílászárók cseréje” című pályázat 140001202D 
számú támogatási szerződéséből eredő kötele-
zettségeinek teljesítését. 

 
1.65. Fiad Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Közösségi ház átlaak. és belső 
felújítása  burkolatfestés, gépészeti munkák” 
című pályázat 140002201D számú támogatási 
szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-
sét. 

 
1.66. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi CÉDE 

forrásból az „Városi könyvtár vizesblokk 
felújítása” című pályázat 140006003D számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

1.67. Nagyatád Város Önkormányzat 2002.évi TEKI 
forrásból az „Bajcsy Zs. u. felújítás” című pá-
lyázat 140002802K számú támogatási szerződé-
séből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.68. Lad Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Ravatalozó bővítése, vizesblokk 
kialakítása” című pályázat 140006801K számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.69. Hedrehely Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rendelő és 
polgármesteri hivatal felújítása” című pályázat 
140005001K számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 
1.70. Öreglak Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Vasút utca burkolatának felújítá-
sa” című pályázat 140011101K számú támoga-
tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-
jesítését. 

 
1.71. Patalom Község Önkormányzat 2003.évi CÉDE 

forrásból az „Ravatalozó épületének vizesblokk 
kialak.” című pályázat 140006603D számú tá-
mogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
1.72. Nagyatád Város Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Zrínyi u. II. ,Széchenyi tér és 
Korányi u.járda felújítása” című pályázat 
140005401D számú támogatási szerződéséből 
eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

1.73. Nagyatád Város Önkormányzat 2001.évi CÉDE 
forrásból az „Somogyszobi u. K.-i oldal járda 
felújítása307,5m2” című pályázat 140005501D 
számú támogatási szerződéséből eredő kötele-
zettségeinek teljesítését. 

 
1.74. Nagyatád Város Önkormányzat 2003.évi CÉDE 

forrásból az „Általános Iskola világítás 
korszerűsítés” című pályázat 140005803D szá-

mú támogatási szerződéséből eredő kötelezett-
ségeinek teljesítését. 

 
1.75. Kéthely Község Önkormányzat 2002.évi CÉDE 

forrásból az „Művelődési Ház épületének 
felújítása” című pályázat 140004302D számú 
támogatási szerződéséből eredő kötelezettségei-
nek teljesítését. 

 
2./   A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldé-

sét a támogatottak, valamint a Magyar Állam-
kincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére.
  

 Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
 Határidő: azonnal 
 
33/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére 
kötött támogatási szerződések módosítási kérelmei-
ről 
 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határo-
zat mellékletében (1. számú melléklet) szerep-
lő beruházások vonatkozásában hozzájárul a 
támogatási szerződések lezárásához, valamint 
a biztosíték törléséhez. 
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. június 30. 
 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határo-
zat mellékletében (2. számú melléklet) szerep-
lő számlavezető pénzintézet, valamint bank-
számlaszám módosításokhoz hozzájárul. 
Bankszámlaszám megszűnése esetén a felha-
talmazó levél a támogatási szerződés módosí-
tás hatályba lépését követően törölhető.  
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  
Határidő: 2012. június 30. 
 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határo-
zat mellékletében (3. számú melléklet) szerep-
lő adószám változásokhoz hozzájárul. 
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  
Határidő: 2012. június 30. 

 
4. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 
 
4.1 Szőkedencs Község Önkormányzata 2008. évi 

TEKI előirányzatból 473.995,-Ft támogatás-
ban részesített „Térfigyelő rendszer kiépítése a 
faluközpontban” című, 140007808K számú 
támogatási szerződés számú pályázat műszaki 
tartalmának változásához az alábbiak szerint: 
 

Eredetileg be-
szerzett eszközök 

Ismételten beszerzett 
eszközök 

Megne-
vezés 

Meny-
nyiség 

Megneve-
zés 

Meny-
nyiség 

4 csa-
tornás 
LAN-os 

1 db 8 csatornás 
rögzítő 

1 db 



 

digitális 
rögzítő 
240 GB 
HDD 

1 db 750 GB 
HDD 

1 db 

Álkame-
ra 

1 db Álkamera 1 db 

Térvé-
delmi 
kamera  

2 db Tűzoltó-
szertáron 
lévő kamera 
hcd 907 

1 db 

Rend-
szám 
figyelés-
re al-
kalmas 
kamera 

1 db Bejövő 
forgalmat 
figyelő 
kamera hcd 
907 

1 db 

  Kereszte-
ződést 
figyelő 
kamera hcd 
907 

1 db 

 
A pályázat keretében beszerzett 17” monitor 
és a szünetmentes tápegység cseréjére nem ke-
rült sor. A módosítással a fejlesztés célja nem 
sérül.  
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  
Határidő: 2012. június 30. 

 
4.2 Sántos Község Önkormányzata 2009. évi 

CÉDE előirányzatból 1.691.429,-Ft támoga-
tásban részesített „Árokfelújítás” című, 
140011709D számú támogatási szerződés mű-
ködtetési kötelezettségének felfüggesztéséhez, 
valamint a kötelezettségvállalás időtartamának 
módosításához az alábbiak szerint: 
Tekintettel arra, hogy a 2011. július 27-én be-
következett felhőszakadás és vihar a gátat, az 
összes védművet, és a levezető csatornát el-
mosta, és a helyreállítás – anyagi okokból tör-
ténő - elhúzódása miatt a működtetési kötele-
zettségének a Kedvezményezett nem tud ele-
get tenni, így a Közgyűlés hozzájárul az egyes 
területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési 
célokat szolgáló hazai támogatási előirányzat-
okról szóló kormányrendeletek módosításáról 
szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendelet 15. § 
alapján a működtetési kötelezettség felfüg-
gesztéséhez 2011. augusztus 1 napjától 2013. 
július 31 napjáig terjedő 24 hónapos időtar-
tamra. Ezzel együtt a kötelezettségvállalás 
időtartama 2014. december 30. helyett 2016. 
december 30-ig tart. 
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  
Határidő: 2012. június 30. 
 

5. A Somogy Megyei Közgyűlés elutasítja a 
ROLA Gépipari Kft. 2006. évi TRFC elői-
rányzatból támogatásban részesített „Szer-
számgyártó üzem korszerűsítése Nagyatádon” 
című, TRFC/DD/t/1400052/2006 támogatási 
szerződés számú pályázata vonatkozásában 
benyújtott részletfizetési kérelmét, melyben 

Kedvezményezett a Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács 104-1/2011 (IX.29.) 
DDRFT számú határozata szerint visszafize-
tendő összeg (2 102 865,- Ft) 6 havi részlet-
ben történő visszafizetését kérte. 
A Közgyűlés egyúttal támogatja a foglalkozta-
tási kötelezettség teljesítésének a 35/2012 
(III.9) Kormányrendelet módosító rendelkezé-
sei alapján történő újraszámítását, továbbá an-
nak alapján a visszafizetendő összeg mértéké-
nek újbóli megállapítását. 
Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  
Határidő: 2012. június 30. 

 
6. A közgyűlés elrendeli a határozatok megkül-

dését a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség részére. 
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. június 30. 

 



 

1.melléklet a 33/2012.(VI.14.) közgyűlési határozathoz 
I. Döntés pályázatok lezárásáról 

 
Hatá-
rozat 

al-
száma 

Támoga-
tás éve 

Előirány-
zat 

Támogatási szerződés 
száma Pályázó neve Beruházás  

megnevezése Megye 
Működtetési 
kötelezettség 

kezdete 

Működtetési 
kötelezettség 

vége 
Megjegyzés 

1 2003 TTFC TTFC/DD/1400002/2003 Kára Község Ön-
kormányzata 

Gázberuhá-
zás/hálózatfejlesztési 

hozzájárulás 
Somogy 2004.01.01 2008.12.31 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 

2 2003 TTFC TTFC/DD/1400003/2003 Szorosad Község 
Önkormányzata 

Gázberuhá-
zás/hálózatfejlesztési 

hozzájárulás 
Somogy 2004.01.01 2008.12.31 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 

3 2003 TTFC TTFC/DD/1400004/2003 Törökkoppány Kö-
zség Önkormányzata 

Gázberuhá-
zás/hálózatfejlesztési 

hozzájárulás 
Somogy 2004.08.01 2009.07.31 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 

4 2003 TTFC TTFC/DD/1400020/2003 Tab Város Önkor-
mányzata 

Tab Város szennyvíz-
csatorna építése Somogy 2006.01.01 2010.12.31 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 



 

5 2003 TTFC TTFC/DD/1400034/2003 Miklósi Önkor-
mányzat 

Rákóczi utca burkolat 
építése Somogy 2004.12.01 2009.11.30 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 

6 2003 TTFC TTFC/DD/1400035/2003 Nágocs Község 
Önkormányzata 

Rákóczi Ferenc utca 
felújítása Somogy 2004.08.01 2009.07.31 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 

7 2003 TTFC TTFC/DD/1400067/2003 Kapoly Községi 
Önkormányzata 

Községi vízmű vízkeze-
lésének fejlesztése Somogy 2004.12.01 2009.11.30 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 

8 2004 TRFC TRFC/DD/1400015/2004 Lengyeltóti Város 
Önkormányzata 

Lengyeltóti Művelődési 
Ház bővítése Somogy 2007.05.01 2012.04.30 

Támogatási szer-
ződés lezárható, 
valamint a felha-
talmazó levél tö-

rölhető. 

9 2004 TRFC TRFC/DD/1400033/2004 Nagyatád Város 
Önkormányzata 

Termál és Gyógyfürdő 
rekonstrukció Somogy 2007.04.01 2012.03.31 

Támogatási szer-
ződés lezárható, 
valamint a felha-
talmazó levél tö-

rölhető. 

10 2005 TRFC TRFC/DD/t/1400017/2005 Barcs Város Önkor-
mányzata 

Széchényi Ferenc Kö-
zépiskola és Kollégium 
konyhájának rekonst-

rukciója 

Somogy 2007.04.01 2012.03.31 

Támogatási szer-
ződés lezárható, 
valamint a felha-
talmazó levél tö-

rölhető. 

11 2005 TRFC TRFC/DD/sz/1400048/200
5 

Kálmáncsa Község 
Önkormányzata Internet-KÖR Somogy 2007.03.01 2012.02.29 

Támogatási szer-
ződés lezárható, 
valamint a felha-
talmazó levél tö-

rölhető. 



 

12 2005 TRFC-TUR TRFC/DD/sz/1400049/200
5 Mocz és Társa Kft. 

Falusi magánszálláshe-
lyek természetes kör-

nyezetben 
Somogy 2007.04.01 2012.03.31 

Támogatási szer-
ződés lezárható, 

bankgarancia fel-
oldható, valamint a 
felhatalmazó levél 

törölhető. 

13 2006 TRFC-TUR TRFC/DD/sz/a/1400092/20
06 

Alapítvány Seges-
dért 

Segesdi barokk katoli-
kus templom megvilágí-

tása 
Somogy 2007.01.01 2011.12.31 

Támogatási szer-
ződés lezárható, 
készfizető kezes-
ség feloldható, 

valamint a felha-
talmazó levél tö-

rölhető. 

14 2006 TRFC-TUR TRFC/DD/sz/a/1400095/20
06 

Duna-Dráva Nemze-
ti Park Igazgatóság 

Információs táblák ké-
szítése a DDNPI drávai 

szakaszán 
Somogy 2007.04.01 2012.03.31 

Támogatási szer-
ződés lezárható, 
valamint a felha-
talmazó levél tö-

rölhető. 

15 2006 TRFC-TUR TRFC/DD/sz/a/1400098/20
06 

Rinyaszentkirály 
Község Önkormány-

zata 

Turisztikai vonzerő 
növelése Somogy 2007.04.01 2012.03.31 

Támogatási szer-
ződés lezárható, 
valamint a felha-
talmazó levél tö-

rölhető. 

16 2006 TRFC TRFC/DD/t/1400008/2006 Bőszénfa Község 
Önkormányzata 

Többcélú önkormányza-
ti kisbusz vásárlása Somogy 2007.02.01 2012.01.31 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 

17 2006 TRFC TRFC/DD/t/1400010/2006 Somogyvámos Kö-
zség Önkormányzata 

Somogyvámosi Általá-
nos Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda 
tetőszerkezetének javí-

tása 

Somogy 2007.04.01 2012.03.31 

A 35/2012 (III.9.) 
Korm.rendelet 

alapján a támoga-
tási szerződés 

lezárható, valamint 
a felhatalmazó 
levél törölhető. 

 
 
 



 

 
 

2.melléklet a 33/2012.(VI.14.) közgyűlési határozathoz 
II. Döntés pályázatok lezárásáról 

 
 

Hatá-
rozat 

al-
száma 

Támoga-
tás éve 

Előirány-
zat 

Támogatási 
szerződés 

száma 
Pályázó neve Beruházás  

megnevezése Megye 

Támogatási  
szerződésben  

szereplő  
számlavezető  
pénzintézet 

Támogatási  
szerződésben  

szereplő  
bankszámlaszám 

Új számlavezető 
pénzintézet 

Új  
számla-

szám 

1 2007 CÉDE 140006007D 
Zselicszentpál 
Község Önkor-

mányzata  

Ivóvíz bevezetése 
a Polgármesteri 

Hivatalba 
Somogy OTP Bank Zrt. 11743002-15397184-

00000000 

Nagybajom és 
Vidéke Takarék-

szövetkezet 

67100169-
05000012-
00000000 

2 2007 CÉDE 140005907D 
Zselickislak Kö-

zség Önkormány-
zata  

Kossuth L. u. 
buszváró felújítása Somogy OTP Bank Zrt. 11743002-15397177-

00000000 

Nagybajom és 
Vidéke Takarék-

szövetkezet 

67100169-
05000029-
00000000 

 
 
 

3.melléklet a 33/2012.(VI.14.) közgyűlési határozathoz 
III. Döntés pályázatok lezárásáról 

 
 
Hatá-
rozat 

al-
száma 

Támoga-
tás éve 

Előirány-
zat 

Támogatási 
szerződés szá-

ma 

Pályázó neve Beruházás megnevezése Megye Támogatott régi  
adószáma 

Támogatott új adószáma 

1 2007 LEKI 140002607L Öreglak Község 
Önkormányzata  

Iskola épület nyílászáró cseréi, Óvoda 
és Sportcsarnok gázkazánok cseréje 

Somogy 15396877-1-14 15396877-2-14 

2 2007 LEKI 140002307L Öreglak Község 
Önkormányzata 

Óvoda épület nyílászáró cseréi, meny-
nyezet hőszigetelése 

Somogy 15396877-1-14 15396877-2-14 



 

 
 
34/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 
megállapodásról 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Területi Horvát Önkormányzattal kötött, a nemze-
tiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló 
együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. 
sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 
2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a 
nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló együttműködési megállapodást az előterjesz-
tés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a 

közgyűlés elnökét a megállapodások aláírására.  
 

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
Határidő:  2012. június 14. 

 
4. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, 

hogy az önkormányzati ciklus lejártát megelőzően 
a nemzetiségi önkormányzatokkal közösen értékel-
je az együttműködés keretében végzett munkát és 
terjessze azt a közgyűlés elé. 

 
Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

 



 

1. melléklet a 34/2012.(VI.14.) közgyűlési határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 
 
Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik. 
 

Megállapodó felek: 
 

egyrészről 
a Somogy Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7400 Kaposvár, Fő u. 
10., képviseli: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke,   
másrészről 
a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi  Önkormányzat) 
Kaposvár, Fő u. 10., képviseli: Szolga József, a SMTHÖ elnöke.   
 

Az együttműködési megállapodás területei: 
 

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása  
II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások  
III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel 
IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése  
V. A tartalmi együttműködések köre  
VI. Egyéb rendelkezések  
 

A megállapodás részletes szabályai: 
 

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása 
1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiség(ek)et 
bocsát rendelkezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és fel-
szerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Ön-
kormányzat viseli az irodahelyiség(ek)hez, továbbá az irodahelyiség(ek) infrastruktúrájához kap-
csolódó rezsi- és fenntartási költségeket.  
2. A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszo-
rosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó 
költségeket.  
A Hivatal e körben közreműködik  
- a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében, 
- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,  
- a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, 

levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában,   
- a jegyzőkönyvek elkészítésében.  
 
II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások  
1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a központosított állami, 
illetve a feladatalapú differenciált támogatáson felül - lehetőségeinek függvényében - évente pénz-
ügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.  
2. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodasze-
rek, ingyenes Internet csatlakozás - biztosításával segíti.  
 



 

III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel 
1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján megillető 
egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:  
- kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben 
érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,   
- a nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve vélemé-
nyezési lehetőséget biztosít.   
2. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és a bizottsá-
gok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.   
3. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a So-
mogy Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével 
biztosítja.  
 
IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése  
1. A megyei főjegyző illetve az általa megbízott köztisztviselő a Megyei Önkormányzat megbízásá-
ból és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel.   
2. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Nemzetiségi Önkor-
mányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik  
- döntéseik, szabályzataik előkészítésében,  
- jogértelmezési kérdésekben,  
- a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.  
3. A Nemzetiségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közre-
működésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.  
 
V.  A tartalmi együttműködések köre  
1. A Megyei Önkormányzat feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, 
illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekszik a Nemzetiségi Önkormányzat minél 
szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés le-
hetőségeinek felkutatására.  
A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából  
- bevonja a Nemzetiségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a 

részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a 
kétoldalú együttműködésekben;  

- meglévő média kapcsolatai révén segíti a Nemzetiségi Önkormányzat PR tevékenységét, prog-
ramjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését; 

- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;  
- segítséget nyújt a hátrányos helyzetű lakosság számára indítandó képzések, szakképzések, köz-

munkaprogramok, szervezésében, megvalósításában;  
- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Somogy megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, 

másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműkö-
dés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;  

- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által meg-
jelentetni kívánt hírek, információk, nemzetiségi pályázatok, felhívások közzétételéhez;  

- kikéri javaslatát a közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendele-
tében meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó Díj adományozására vonatkozóan;  

- figyelemmel kíséri a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó 
szakbizottsága napirendjére tűzi a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó elő-
terjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig a 4 éves ciklus lejártát megelőzően a 
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredmé-
nyeit.   



 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy  
-  a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül meg-

küldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek;  
- a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kap-

csolatos előterjesztésekről – a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt 
írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;  

- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a közgyűlés 
elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;  

- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a nemzetiséget érintő feladatokról, elért ered-
ményekről, valamint programokról, eseményekről;  

- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más 
nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;  

- rendszeresen információt szolgáltat a megyei önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjá-
nak hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;  

- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműkö-
désbe a nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.  

 
VI. Egyéb rendelkezések  
1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbí-
zatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy 4 időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség szerinti módosításáról kö-
zös megegyezéssel döntenek.  
2. A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, 
kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak 
kialakítására.  
3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására  
- e megállapodás mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez bizto-
sított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, 
és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevé-
kenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.  
4. Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 
jóváhagyását követően 2012. június 01. napján lép hatályba, egyidejűleg a felek között korábban 
kötött együttműködési megállapodások és mellékleteik hatályukat vesztik.  
 
Kaposvár, 2012. ……………… 
 
 
 

Gelencsér Attila              Szolga József 
a Somogy Megyei Önkormányzat         a Somogy Megyei Területi Horvát  
 Közgyűlésének elnöke        Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  
 
 
Záradék:  
 
Fenti Együttműködési Megállapodást a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat Közgyűlé-
se …../2012.(......) SMTHÖ határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
34/2012.(VI.14.) közgyűlési határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 



 

1. sz. melléklet  
 

MEGÁLLAPODÁS 
a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint működé-

si feltételeinek biztosításáról  
 

A Somogy Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7400 Kaposvár, Fő u. 
10., képviseli: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke,   
valamint 
a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi  
Önkormányzat) Kaposvár, Fő u. 10., képviseli: Szolga József, a SMTHÖ elnöke, együttműködési 
megállapodást kötnek a következő feltételekkel:  
 
I. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai 
A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § 
(2) bekezdésében foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint 
határozzák meg:  
 
1. A testületi működés feltételeinek biztosítása  
1. A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat közgyűléseinek megtartásához tanácskozó 
termet biztosít, ingyenes használattal.  
2. A Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) viseli a nemzetiségi önkor-
mányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán 
felmerülő költségeket.  
3. A Hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének működéséhez szükséges techni-
kai feltételeket.  
 
2. A költségvetési koncepció elkészítése  
1. A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző és 
a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének elnökével (továbbiakban: elnök) áttekinti a nemzetiségi 
önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható álla-
mi támogatás összege mellett tájékoztatást ad a nemzetiségi önkormányzat számára várható éves 
megyei önkormányzati támogatásról. Ezzel egyidejűleg információt szolgáltat a támogatás esetleges 
célhoz kötöttségéről is. 
2. A költségvetési koncepció tervezetét a hivatal készíti el az elnökkel történt egyeztetések alapján.  
3. Az elnök a közgyűlés elnökével és a megyei főjegyzővel egyeztetett költségvetési információkról 
tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat közgyűlését, majd november 30. napjáig elfogadja a kö-
vetkező évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. 
 
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének elkészítése  
1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes infor-
mációk megismerése után a megyei főjegyző folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében 
rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.  
2. A hivatal készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi 
önkormányzat közgyűlése elé.  
3. Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 
45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének.  
 
 
 
 



 

 
4. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje  
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése 
van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat 
éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja.  
 
5. Költségvetési információszolgáltatás rendje  
1. A nemzetiségi önkormányzat – a Hivatal által összeállított, tartalmi és formai szempontból elle-
nőrzött – költségvetését a nemzetiségi önkormányzat a közgyűlés elé terjesztésének határidejét kö-
vető 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazga-
tóságához (továbbiakban: MÁK) nyújtja be.  
2. Az információszolgáltatásról a megyei főjegyző vagy az általa megbízott személy gondoskodik.  
 
6. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje  
1. A nemzetiségi önkormányzat a féléves és éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott idő-
pontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.  
2. Az elnök a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, 
háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a köz-
gyűlést. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megje-
lenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek alakulását.  
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott 
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rend-
nek megfelelően záró számadást kell készíteni.  
4. A Hivatal által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő 
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról határozatot 
hoz.  
5. A zárszámadási határozat előterjesztésekor a közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimu-
tatásokat kell bemutatni:  
a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat fel-
használási tervét (pénzeszköz felhasználás kimutatása),  
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,  
c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, 
d) a nemzetiségi önkormányzat adósság állományát, lejárat, a Stabilitási törvény 3. §-aszerinti adós-
ságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,  
e) vagyonkimutatást.  
 
7.  A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje  
A nemzetségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Hivatal látja el.  
 
8. A kötelezettségvállalás rendje, pénzügyi ellenjegyzés  
1. A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során 
fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.  
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedé-
kességét megelőzően történhet.  
3. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogo-
sult.  
4. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződni arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, 
a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti 
a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  
 



 

9. Utalványozás  
1. A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolá-
sának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott nemzetiségi önkor-
mányzati képviselő jogosult.  
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően 
kerülhet sor.  
 
10. Szakmai teljesítés  
A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki.  
 
11. Érvényesítés  
Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbí-
zott munkatárs végzi.  
 
12. A nemzetiségi önkormányzat számlái  
A nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzfor-
galmát a MÁK-nál köteles bonyolítani.  
 
13. Pénzellátás  
1. 2012. évben a nemzetiségi önkormányzat részére a Magyarország 2012. évi központi költségve-
téséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletének IX. fejezetében meghatározott költ-
ségvetési támogatásokat a 2011. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell igényelni és 
folyósítani.  
2. 2012. évben a megyei önkormányzat számlájára érkezik a nemzetiségi önkormányzat általános 
működési támogatása. A megyei önkormányzat a költségvetési támogatás nemzetiségi önkormány-
zatot megillető, a nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól szá-
mított három munkanapon belül továbbutalja a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlájá-
ra.  
3. A nemzetiségi önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.  
4. Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő 
a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) bemutatja és szándékát 
a felvételt megelőző héten a Hivatal pénztárosánál jelzi.  
 
14. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje  
1. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.  
2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, 
számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles minden tárgyhónapot követő 
hó 5. napjáig a megyei főjegyzőnek átadni.  
3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódi-
ságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a 
felelős.  
4. A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet nyilvántartást, 
az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.  
5. A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra 
vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a Hivatalnak. 
 
15. Összeférhetetlenség  
1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet 
azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.  



 

2. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés-
igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Tör-
vénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.  
3. A nemzetiségi önkormányzat, mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénz-
ügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 
aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.  
 
II. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása 
1. A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a 
Kaposvár, Fő u. 10.. sz. irodahelyiségre, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt. 
2. A megyei önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a nemzetiségi önkor-
mányzat részére térítésmentesen biztosítja  
- a fűtést, villamos energiát, víz-és csatornaszolgáltatást, hulladékszállítást, a portaszolgálatot-, az 

őrzést-, valamint a takarítási szolgáltatást,  
- 1 darab számítógép konfigurációt Internet csatlakozással,   
- az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket évi 50.000 Ft keretösszegig.  
- A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú  
 függeléke tartalmazza.  
3. A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosí-
tás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja évi 
120.000 Ft keretösszegig.  
4. A nemzetiségi önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának 
ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságá-
val köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból 
eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.   
 
III. Egyéb rendelkezések 
1. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok 
ellátásáról a Hivatal gondoskodik.  
2. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása a 
Hivatal gazdasági vezetőjének, vagy az általa kijelölt személynek a feladata.  
3. Az elnök a közgyűlés ülését követő 15 napon belül megküldi az ülés jegyzőkönyvét a megyei 
főjegyző részére.  
4. A megyei főjegyző, illetve az általa megbízott köztisztviselő a megyei önkormányzat megbízásá-
ból és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésén és jelzi, amennyiben tör-
vénysértést észlel.  
5. A megállapodás 2012. július 01. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 87/2007. 
(VII.5). sz. KGY határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás. 
6. Az együttműködési megállapodást a Somogy Megyei Önkormányzat  Közgyűlése a 
34/2012.(VI.14.) közgyűlési határozatával, a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat Köz-
gyűlése a ..../2012. (…….)  SMTHÖ határozatával fogadta el. 
7. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló 
ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.   
 
 
Kaposvár, 2012. ……………….. 
 
 

 Gelencsér Attila            Szolga József 
a Somogy Megyei Önkormányzat      a Somogy Megyei Területi Horvát    
       Közgyűlésének elnöke      Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  



 

 
 

1. számú függelék  
 

Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal 
rendelkezők 

 
Kötelezettségvállalásra jogosult:  
Szolga József     SMTHÖ elnöke  
Csende Jánosné   SMTHÖ elnökhelyettese 
 
Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult: 
Kovácsné Sárdi Márta  költségvetési referens 
 

Utalványozási, ellenjegyzési - egyben a nemzetiségi önkormányzat bankszámlája feletti  
rendelkezési - jogosultsággal rendelkezők 

 
Utalványozásra jogosult:  
Szolga József     SMTHÖ elnöke  
Csende Jánosné   SMTHÖ elnökhelyettese 
 
Utalvány ellenjegyzésre jogosult:  
Kovácsné Sárdi Márta  költségvetési referens 
 
 
 

2. számú függelék  
 

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat ingyenes használatába adott  
vagyontárgyak 

 
• 1 db számítógép asztal 
• 3 db gurulós fiókos szekrény 
• 1 db fa polc 
• 2 db fotel 
• 3 db szék 
• 1 db álló fogas 
• 3 db irattartó 
• 1 db virágtartó asztal 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. melléklet a 34/2012.(VI.14.) közgyűlési határozathoz  

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

 
Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik. 
 

Megállapodó felek: 
 
egyrészről 
a Somogy Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7400 Kaposvár, Fő u. 
10., képviseli: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke,   
másrészről 
a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi  Önkor-
mányzat) Kaposvár, Fő utca 10., képviseli: Berényi László, a SMRNÖ elnöke.   
 

Az együttműködési megállapodás területei: 
 

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása  
II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások  
III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel 
IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése  
V. A tartalmi együttműködések köre  
VI. Egyéb rendelkezések  
 

A megállapodás részletes szabályai: 
 

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása 
1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiség(ek)et 
bocsát rendelkezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és fel-
szerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Ön-
kormányzat viseli az irodahelyiség(ek)hez, továbbá az irodahelyiség(ek) infrastruktúrájához kap-
csolódó rezsi- és fenntartási költségeket.  
2. A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszo-
rosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó 
költségeket.  
A Hivatal e körben közreműködik  
- a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében, 
- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,  
- a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, 

levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában,   
- a jegyzőkönyvek elkészítésében.  
 
II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások  
1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a központosított állami, 
illetve a feladatalapú differenciált támogatáson felül - lehetőségeinek függvényében - évente pénz-
ügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.  
2. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodasze-
rek, ingyenes Internet csatlakozás - biztosításával segíti.  



 

 
III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel 
1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján megillető 
egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:  
- kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben 
érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,   
- a nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve vélemé-
nyezési lehetőséget biztosít.   
2. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és a bizottsá-
gok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.   
3. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a So-
mogy Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével 
biztosítja.  
 
IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése  
1. A megyei főjegyző, illetve az általa megbízott köztisztviselő a Megyei Önkormányzat megbízá-
sából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyi-
ben törvénysértést észlel.   
2. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Nemzetiségi Önkor-
mányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik  
- döntéseik, szabályzataik előkészítésében,  
- jogértelmezési kérdésekben,  
- a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.  
3. A Nemzetiségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közre-
működésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.  
 
V.  A tartalmi együttműködések köre  
1. A Megyei Önkormányzat feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, 
illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekszik a Nemzetiségi Önkormányzat minél 
szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés le-
hetőségeinek felkutatására.  
A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából  
- bevonja a Nemzetiségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a 

részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a 
kétoldalú együttműködésekben;  

- meglévő média kapcsolatai révén segíti a Nemzetiségi Önkormányzat PR tevékenységét, prog-
ramjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését; 

- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;  
- segítséget nyújt a hátrányos helyzetű lakosság számára indítandó képzések, szakképzések, köz-

munkaprogramok, valamint a romák, elsősorban a roma nők egészségi állapotának javítását 
szolgáló programok szervezésében, megvalósításában;  

- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Somogy megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, 
másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműkö-
dés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;  

- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által meg-
jelentetni kívánt hírek, információk, nemzetiségi pályázatok, felhívások közzétételéhez;  

- kikéri javaslatát a közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendele-
tében meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó Díj adományozására vonatkozóan;  

- figyelemmel kíséri a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó 
szakbizottsága napirendjére tűzi a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó elő-
terjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig a 4 éves ciklus lejártát megelőzően a 



 

Nemzetiségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredmé-
nyeit.   

2. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy  
-  a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül meg-

küldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek;  
- a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kap-

csolatos előterjesztésekről – a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt 
írásban eljuttatja a megyei főjegyzőrészére;  

- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a közgyűlés 
elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;  

- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a nemzetiséget érintő feladatokról, elért ered-
ményekről, valamint programokról, eseményekről;  

- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más 
nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;  

- rendszeresen információt szolgáltat a megyei önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjá-
nak hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;  

- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműkö-
désbe a nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.  

 
VI. Egyéb rendelkezések  
1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbí-
zatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy 4 időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség szerinti módosításáról kö-
zös megegyezéssel döntenek.  
2. A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat e megállapodásban  foglaltakon túl, 
kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az  együttműködés további formáinak 
kialakítására.  
3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására  
- e megállapodás mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez bizto-
sított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, 
és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevé-
kenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.  
4. Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 
jóváhagyását követően 2012. június 01. napján lép hatályba, egyidejűleg a felek között korábban 
kötött együttműködési megállapodások és mellékleteik hatályukat vesztik.  
 
Kaposvár, 2012. ……………… 
 
 

Gelencsér Attila           Berényi László 
a Somogy Megyei Önkormányzat    a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi    
       Közgyűlésének elnöke      Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  
 
 
Záradék:  
 
Fenti Együttműködési Megállapodást a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Köz-
gyűlése …../2012.(....) SMRNÖ határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a  
34/2012.(VI.14.) közgyűlési határozatával hagyta jóvá. 
 
 



 

 
1. sz. melléklet  

MEGÁLLAPODÁS 
a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint mű-

ködési feltételeinek biztosításáról  
 

A Somogy Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7400 Kaposvár, Fő u. 
10., képviseli: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke,   
valamint 
a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi  
Önkormányzat) Kaposvár, Fő utca 10., képviseli: Berényi László, a SMRNÖ elnöke, együttműkö-
dési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:  
 
I. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai 
A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § 
(2) bekezdésében foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint 
határozzák meg:  
 
1. A testületi működés feltételeinek biztosítása  
1. A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek megtartásá-
hoz tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal.  
2. A Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) viseli a nemzetiségi önkor-
mányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán 
felmerülő költségeket.  
3. A Hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működéséhez szükséges 
technikai feltételeket.  
 
2. A költségvetési koncepció elkészítése  
1. A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző és 
a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének elnökével (továbbiakban: elnök) áttekinti a nemzetiségi 
önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható álla-
mi támogatás összege mellett tájékoztatást ad a nemzetiségi önkormányzat számára várható éves 
megyei önkormányzati támogatásról. Ezzel egyidejűleg információt szolgáltat a támogatás esetleges 
célhoz kötöttségéről is. 
2. A költségvetési koncepció tervezetét a hivatal készíti el az elnökkel történt egyeztetések alapján.  
3. Az elnök a közgyűlés elnökével és a megyei főjegyzővel egyeztetett költségvetési információkról 
tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat közgyűlését, majd november 30. napjáig elfogadja a kö-
vetkező évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. 
 
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének elkészítése  
1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes infor-
mációk megismerése után a megyei főjegyző folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében 
rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.  
2. A hivatal készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi 
önkormányzat közgyűlése elé.  
3. Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 
45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének.  
 
 
 
 



 

 
4. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje  
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése 
van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat 
éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja.  
 
5. Költségvetési információszolgáltatás rendje  
1. A nemzetiségi önkormányzat – a Hivatal által összeállított, tartalmi és formai szempontból elle-
nőrzött – költségvetését a nemzetiségi önkormányzat a közgyűlés elé terjesztésének határidejét kö-
vető 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazga-
tóságához (továbbiakban: MÁK) nyújtja be.  
2. Az információszolgáltatásról a megyei főjegyző vagy az általa megbízott személy gondoskodik.  
 
6. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje  
1. A nemzetiségi önkormányzat a féléves és éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott idő-
pontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.  
2. Az elnök a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, 
háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a köz-
gyűlést. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megje-
lenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek alakulását.  
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott 
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rend-
nek megfelelően záró számadást kell készíteni.  
4. A Hivatal által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő 
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról határozatot 
hoz.  
5. A zárszámadási határozat előterjesztésekor a közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimu-
tatásokat kell bemutatni:  
a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat fel-
használási tervét (pénzeszköz felhasználás kimutatása),  
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,  
c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, 
d) a nemzetiségi önkormányzat adósság állományát, lejárat, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti 
adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,  
e) vagyonkimutatást.  
 
7.  A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje  
A nemzetségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal 
látja el.  
 
8. A kötelezettségvállalás rendje, pénzügyi ellenjegyzés  
1. A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során 
fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.  
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedé-
kességét megelőzően történhet.  
3. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogo-
sult.  
4. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződni arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, 
a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti 
a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  
 



 

9. Utalványozás  
1. A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolá-
sának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott nemzetiségi önkor-
mányzati képviselő jogosult.  
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően 
kerülhet sor.  
 
10. Szakmai teljesítés  
A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki.  
 
11. Érvényesítés  
Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbí-
zott munkatárs végzi.  
 
12. A nemzetiségi önkormányzat számlái  
A nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzfor-
galmát a MÁK-nál köteles bonyolítani.  
 
13. Pénzellátás  
1. 2012. évben a nemzetiségi önkormányzat részére a Magyarország 2012. évi központi költségve-
téséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletének IX. fejezetében meghatározott költ-
ségvetési támogatásokat a 2011. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell igényelni és 
folyósítani.  
2. 2012. évben a megyei önkormányzat számlájára érkezik a nemzetiségi önkormányzat általános 
működési támogatása. A megyei önkormányzat a költségvetési támogatás nemzetiségi önkormány-
zatot megillető, a nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól szá-
mított három munkanapon belül továbbutalja a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlájá-
ra.  
3. A nemzetiségi önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.  
4. Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő 
a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) bemutatja és szándékát 
a felvételt megelőző héten a Hivatal pénztárosánál jelzi.  
 
14. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje  
1. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.  
2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, 
számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles minden tárgyhónapot követő 
hó 5. napjáig a megyei főjegyzőnek átadni.  
3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódi-
ságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a 
felelős.  
4. A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet nyilvántartást, 
az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.  
5. A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra 
vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a Hivatalnak. 
 
15. Összeférhetetlenség  
1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet 
azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.  



 

2. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés-
igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Tör-
vénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.  
3. A nemzetiségi önkormányzat, mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénz-
ügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 
aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.  
 
II. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása 
1. A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a 
Kaposvár, Fő u. 10. sz. irodahelyiségre, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt. 
2. A megyei önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a nemzetiségi önkor-
mányzat részére térítésmentesen biztosítja  
- a fűtést, villamos energiát, víz-és csatornaszolgáltatást, hulladékszállítást, a portaszolgálatot-, az 

őrzést-, valamint a takarítási szolgáltatást,  
- 1 darab számítógép konfigurációt Internet csatlakozással,   
- az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket évi 50.000 Ft keretösszegig.  
- A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú  
 függeléke tartalmazza.  
3. A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosí-
tás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja évi 
120.000 Ft keretösszegig.  
4. A nemzetiségi önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának 
ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságá-
val köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból 
eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.   
 
III. Egyéb rendelkezések 
1. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok 
ellátásáról a Hivatal gondoskodik.  
2. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása a 
Hivatal gazdasági vezetőjének, vagy az általa kijelölt személynek a feladata.  
3. Az elnök a közgyűlés ülését követő 15 napon belül megküldi az ülés jegyzőkönyvét a megyei 
főjegyző részére.  
4. A megyei főjegyző, illetve az általa megbízott köztisztviselő a megyei önkormányzat megbízásá-
ból és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel.  
5. A megállapodás 2012. …………..  napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a …..év  
…….. hónap …..  napján kötött együttműködési megállapodás. 
6. Az együttműködési megállapodást a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
34/2012.(VI.14.) közgyűlési határozatával, a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 
Közgyűlése a .…/2012. (….….)  SMRNÖ határozatával fogadta el. 
7. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló 
ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.   
 
 
Kaposvár, 2012. …………… 
 
 

 Gelencsér Attila          Berényi László 
a Somogy Megyei Önkormányzat    a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi    
       Közgyűlésének elnöke      Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  



 

 
1. számú függelék  

 
Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal 

rendelkezők 
 
Kötelezettségvállalásra jogosult:  
Gelencsér Attila    a közgyűlés elnöke  
Jakó Gergely    a közgyűlés alelnöke 
Witzmann Mihály   a közgyűlés alelnöke 
 
Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult: 
Beckerné Hódos Eszter Diána megyei aljegyző 
Kovácsné Sárdi Márta  költségvetési referens 
 

Utalványozási, ellenjegyzési - egyben a nemzetiségi önkormányzat bankszámlája feletti  
rendelkezési - jogosultsággal rendelkezők 

 
Utalványozásra jogosult:  
Gelencsér Attila    a közgyűlés elnöke  
Jakó Gergely    a közgyűlés alelnöke 
Witzmann Mihály   a közgyűlés alelnöke 
Utalvány ellenjegyzésre jogosult:  
Beckerné Hódos Eszter Diána megyei aljegyző 
Kovácsné Sárdi Márta  költségvetési referens 

2. számú függelék  
 

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adott  
vagyontárgyak 

 
Tárgy Leltári szám 

  
202. sz. Iroda  

  
Íróasztal 030608 
Íróasztal 030615 
Forgószék 038277 
Forgószék 031926 
Tárgyalószék 038921 
Tárgyalószék 038239 
Támlás szék 021385 
Támlás szék 021439 
Támlás szék 050316 
Támlás szék 021378 
Támlás szék 021460 
Barna kinyitható kisszekrény 027554 
Barna kinyitható kisszekrény 028025 
Fekete polc 027967 
Sarokszekrény 052402 
Szekrény 032282 
Szekrény 052904 



 

Hűtő 038284 
Gurulós fiók 046456 

  
203. sz. Iroda  

  
Bordó Szekrénysor 3-as 010936 
Ülőgarnitúra 1 049877 
Ülőgarnitúra 2 049884 
Ülőgarnitúra 3 049880 
Üveges dohányzó asztal 049815 
Íróasztal 049822 
Forgószék 030448 
Gépház 008780 
Hangfal szett 050385 
Hp Nyomtató 008828 
Hp Multifunkciós nyomtató 055234 

  
204. sz. Iroda  

  
Tárgyalószék zöld 034309 
Tárgyalószék zöld 034316 
Hp nyomtató 008934 
  

217. sz. Iroda  
  
Íróasztal 031131 
Fekete Íróasztal 038314 
Bükk Íróasztal 013069 
Sarok Íróasztal 010820 
Kék gurulós fiók 000447 
Kék gurulós fiók 046968 
Forgószék 049792 
Forgószék 034408 
Forgószék 027523 
Kék forgószék 073052 
Szekrénysor vitrines 4 031674 
Samsung monitor 008903 
Billentyűzet 050446 
Egér 008811 
Telefax 002177 
  

Folyosó  
  
Dohányzó asztal 012345 
Irattartó szekrény 023747 

 
 



 

35/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A területfejlesztési tervezési feladatok ellátásáról 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a 

közgyűlés elnökét a Dél-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökséggel való együttműködési meg-
állapodás megkötésére. 

2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a 
megyei területfejlesztési koncepció és program ki-
dolgozásának finanszírozására kiírásra kerülő pá-
lyázat benyújtására, valamint a pályázati feltéte-
lektől függően konzorciumi szerződés megkötésé-
re a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
séggel. 
 
Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  
Határidő: azonnal 

 
36/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A pénzügyi bizottság által átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés a pénzügyi bizottság 
által a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2012.(II.7.) önkor-
mányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – 

- a Somogyi Média Kft. 2011. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadásáról, valamint a 
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről; 

- a Somogy Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi 
egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról, 
valamint a könyvvizsgálói jelentés tudomásul 
vételéről; 

- a Somogy Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi 
közhasznú eredmény kimutatásának elfogadá-
sáról, 2.992 eFt mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba helyezéséről; 

- a Somogy Televízió Nonprofit Kft. 2012. évi 
üzleti tervének elfogadásáról; 

- a Balatonlelle 4303/28 hrsz-ú ingatlan vonat-
kozásában az elővásárlási jogról való lemon-
dásról 

– átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló be-
számolóját tudomásul veszi.  
 
37/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A Somogy Megyei Területrendezési Terv követel-
ményeinek, ajánlásainak érvényesüléséről a 
23/2011.(IV.1.) közgyűlési határozat alapján a me-
gyei főépítész beszámolójáról 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés a 23/2011.(IV.1.) köz-
gyűlési határozat alapján készített, a Somogy Megyei 
Területrendezési Terv követelményeinek, ajánlásainak 
érvényesüléséről szóló megyei főépítészi beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Fábián Éva megyei főépítész 
Határidő: folyamatos 

38/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A megyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi te-
vékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 
8. § b) pontja szerint 
 
1) A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei 

főépítész tájékoztatóját.   
 
2)  A megyei főépítész tájékoztatója kapcsán a Somogy 

Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az alábbi-
akban felsorolt témákban kezdeményezzen intézke-
déseket és szorgalmazza a megoldásokat:  
- főépítészi tevékenységről szóló 

190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. § b) 
pontjának módosítása úgy, hogy a megyei fő-
építész  legyen a szakmai véleményező a tele-
pülésrendezési terveknél  

- a megyei mellékúthálózat stratégiájának elké-
szítéséhez forrás biztosítása   

- a  meglevő vasútvonalak korszerűsítése és ja-
vítása    

- az országos kerékpárút hálózat megvalósítási 
programjába somogyi kerékpárutak építésének 
bekerülése   

- országos program készítése a használaton kí-
vüli,  üres középületek hasznosítására 

- a műemlékek és a helyi építészeti értékek fel-
újítása élvezzen ÁFA-mentességet  

- az aprófalvas térségek településhálózatának 
megtartására történjen állami szintű beavatko-
zás  

- a lakatlan, értékesítendő falusi lakóházak ke-
rüljenek be az  állami bérlakás programba. 

 
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  
Határidő: folyamatos 
 
39/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
Áder János Magyarország köztársasági elnökének 
felhívásához történő csatlakozásról 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés csatlakozik Áder 

János köztársasági elnök felhívásához és 
lehetőségeihez mérten munkájával Somogy 
megyében minden rasszista, kirekesztő, öncélú 
gyűlölködésre okot adó megnyilvánulás elé a 
közös értékek védelmében áthatolhatatlan lelki és 
szellemi falat emel.  

 
2. A Somogy Megyei Közgyűlés elítéli dr. Schweit-

zer József világhírű tudós, nyugalmazott országos 
főrabbi ellen irányuló inzultust. 

 
3. A Somogy Megyei Közgyűlés elítéli továbbá azt, 

hogy bárki saját magát feljogosítva érezze arra, 
hogy mást vallási, származási, kulturális vagy 
nemzeti identitásában megsértsen, megalázzon, 
fenyegessen vagy kirekesszen. A közgyűlés dön-
téseivel is világossá  teszi, hogy nem áll a rombo-
lás oldalán, semmiféle közösséget nem vállal az 



 

ilyen és ehhez hasonló gyáva tettek magyarul be-
szélő ismeretlen elkövetőivel. 

 
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 
 
40/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A Somogyi Média Kft. felszámolásáról 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati 
tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
5/2012.(III.5.) önkormányzati rendeletének 14. § c) 
pontja és 15. § (3)-(6) bekezdése alapján kezdeményezi 
a Somogyi Média Kft. felszámolási eljárásának megin-
dítását. 
 
Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  
Határidő: azonnal 
 
41/2012.(VI.14.) közgyűlési határozat 
 
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. évi 
munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye 
bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolóhoz 
 
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányság 2011. évi munkájáról szó-
ló, a megyei rendőrfőkapitány által előterjesztett 
beszámolót elfogadja.  

 
2./ A közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében 

szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munká-
jukért, valamint felkéri a megyei rendőrfőkapi-
tányt, hogy a megye közrendjének, közbiztonsá-
gának és bűnügyi helyzetének további javítása, 
továbbá a határrend biztonságának és a határfor-
galom zavartalanságának megőrzése érdekében 
tegyen további intézkedéseket. 

 
 Felelős: Witzmann Mihály, a közgyűlés alelnö-

 ke (a határozat közléséért) 
 Határidő: 2012. július 9. 

 
Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 
 
A közgyűlés a 2012. április 16. és 2012. június 1. kö-
zötti tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót  

 tudomásul vette. 
 

__________________________



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felelős kiadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
Felelős szerkesztő: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
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