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   I. rész 

   A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

  RENDELETEI 

 

  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

8/2020.(VI.11.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alap-

törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptör-

vény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A Somogy Megyei Közgyűlésnek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. 

(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 7. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép.  

 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

                     

 Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

 megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a 8/2020.(VI.11.) önkormányzati rendelethez 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

 

 

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL LÉTREHOZOTT 

 

 

 

SOMOGYI FALVAK TÁMOGATÓI ALAP 2020. 

/SomFALU-2020/ 

 

 

 

TERHÉRE TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉRE  
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I. 

A Somogyi Falvak Támogatói Alap létrehozása 

 

(1) A pályázati cél meghatározása 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés)  

A. az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal 

rendelkező a Vidékfejlesztési Program, LEADER Program és hazai támogatási 

forrás (pl. Magyar Falu, BM, stb.) keretében benyújtott pályázatok 

megvalósításához szükséges önrész támogatására (amely pályázatok 

megvalósítása igazolható módon 2020. december 31-ig megtörténik) Somogyi 

Falvak Támogatói Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

(2) Az Alapból finanszírozható támogatásokra a pályázati kérelmek benyújtásának 

időpontjában rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint. 

(3) Jelen felhívás forrását a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetése határozza meg.  

(4) Az Alapból a támogatás igénylése pályázati úton történik.  

(5) A pályázatok 2020. június 16. - 2020. július 15. között nyújthatók be. 

(6) A pályázatok elbírálási határideje: 2020. július 31. A pályázatok egy alkalommal 

kerülnek elbírálásra. 

(7) Egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be, és abban legfeljebb egy pályázati cél 

megvalósításához kaphat támogatást. Egy településről egy pályázó kérelme fogadható 

el, így, ha a pályázó nem a települési önkormányzat, akkor a települési nemzetiségi 

önkormányzatnak a pályázatához mellékelni kell a települési önkormányzat támogató 

nyilatkozatát. 

(8) A pályázatok támogatására kizárólag a rendelkezésre álló forrás keretösszegének 

maximumáig kerül sor.  

 

II. 

A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos elvárások 

 

(1) A pályázati kérelem összeállításánál a pályázatnak meg kell felelnie különösen a 

következőknek: 

a) Pályázatot - a városi- és megyei jogú városi önkormányzatok kivételével - olyan 

települési (községi) önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek Somogy megye 

közigazgatási területén belül helyezkednek el. 

b) Támogatható tevékenység meghatározása: a pályázati kérelemnek az I./(1) „A” pont 

alatt meghatározott célterületekre irányuló – Somogy megye közigazgatási területén 

belül megvalósuló – projektek, tevékenységek támogatására kell vonatkoznia. 

c) A pályázati kérelem pozitív elbírálása esetén kötelezően megvalósítandó 

tevékenységként kerül meghatározásra, hogy a pályázó az Alapból nyújtott az I/(1) 

„A” célterület szerinti támogatások esetén a megvalósult projekten A/5-ös tábla 

formátumban elhelyezi, hogy „A program a Somogy Megyei Önkormányzat 

támogatásával valósult meg”. E kiemelt szöveg mellett a pályázó köteles a Somogy 

Megyei Önkormányzat címerét is feltüntetni. 

d) A pályázati kérelem benyújtása során nem támogatható tevékenységek az alábbiak: 

 

1. nem támogatható a Vidékfejlesztési Programon, LEADER Programon, 

vagy hazai forrásból biztosított támogatásokon kívüli pályázatok önereje, 

továbbá azon támogatási igények, melyek olyan fenti pályázatokhoz 

kapcsolódó önerőre vonatkoznak, melyek esetében a záró elszámolás e 

pályázat benyújtásakor megtörtént. 
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III. 

Az Alapból kifizethető támogatások formája, mértéke, a támogatás felhasználásának 

határideje 

 

(1) A támogatás összege vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megítélésre. 

(2) A támogatás az I/(1) „A” célterületekre benyújtott pályázatoknál maximum 500.000,-Ft.  

(3) A támogató a pályázati kérelem szerint benyújtott támogatási igényt csökkentett 

összegben is megállapíthatja.  

(4) A támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31. 

 

IV. 

A pályázatok benyújtásának módja, formája, a döntés előkészítési folyamat,  

a döntéshozó 

 

(1) A pályázatokat tértivevényes küldeményként postai úton kell benyújtani egy eredeti 

példányban. A postára adás határideje a benyújtási időszak utolsó napja (2020. július 

15).  A borítékra rá kell írni: „SomFALU-2020.” 

 

(2) A pályázatok benyújtásának címe: 

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

 

(3) A pályázatot az e Felhívás 1. melléklete szerinti Adatlap pontos és hiánytalan 

kitöltésével kell benyújtani, mellékelve ahhoz az Adatlapon felsorolt kötelező 

mellékleteket. 

 

(4) A pályázatok döntésre való előkészítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

(továbbiakban: Hivatal) folyamatosan végzi, és formai-, valamint a felhívásnak való 

megfelelőségi ellenőrzése keretében - amennyiben a Hivatal a formai ellenőrzés során a 

benyújtott dokumentumokban hiányosságot, vagy a felhívással való ellentmondást 

észlel - egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót 8 napos határidővel.  

 

(5) Nem hiánypótoltatható és hiánypótolható pályázati feltételek fenn állta esetén a Hivatal 

érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntésre terjeszti fel azon pályázatokat, amelyek: 

a) Somogy megye közigazgatási területén kívül található községi önkormányzattól, 

vagy Somogy megye közigazgatási területén lévő várostól, illetve a megyei jogú 

várostól érkeztek, 

b) a benyújtási időszakon kívül (előtte, vagy utána) érkeztek, 

c) nem a pályázati Adatlapon kerültek benyújtásra, 

d) nemzetiségi települési önkormányzat esetében nem csatolták a benyújtáshoz a 

települési önkormányzat támogató nyilatkozatát. 

 

(6) A pályázati kérelmeket egy alkalommal a Somogy megyei TOP Projekt Bizottság 

(továbbiakban: Bizottság) bírálja el. 

  

(7) A támogatásról szóló döntésről a pályázó értesítő elektronikus levelet kap, majd a 

döntést követő 30 napon belül Támogatási Szerződés kötésére kerül sor.  

 

(8) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül 

megtörténik. 
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(9) A támogatásról történő elszámolás határideje: 2021. június 30. napja. A Támogató 

jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a 

támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem 

rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-

(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe 

vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben a 

Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettséget nem-, vagy késedelmesen 

teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése 

alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal 

növelt mértékben köteles visszafizetni. 

 

(10) Az elszámolás formája: 

 

a) A/4-es terjedelmű szöveges szakmai beszámoló, 

 

b) kiadásokat alátámasztó záradékolt számla (Záradék szövege: „A számla … Ft 

összegben a SomFALU-2020 terhére elszámolásra került.”)  és a kifizetést igazoló 

bizonylat, azzal, hogy a benyújtott pénzügyi bizonylatoknak a megítélt támogatási 

összeg 100 %-át le kell fednie, az I. (1) A. célterület esetében ez akkora összegű 

számlatétel(eke)t jelent, amely alapján a Vidékfejlesztési Programban, a Leader 

programban, és a hazai forrás támogatására meghatározott támogatási intenzitás 

szerinti önerő legalább akkora összegben kifizetésre került, mint az e Felhívás 

alapján megítélt támogatás, 

 

c) a Támogatási Szerződés mellékletét képező ZÁRADÉK nyilatkozat kitöltése. 

 

(11) Amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettség meghiúsul, a pályázó 

köteles e tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a Bizottság felé és 30 napon belül 

köteles a támogatást visszafizetni a Somogy Megyei Önkormányzat számlájára. 

 

 

Kaposvár, 2020. ………………………….  

 

      Somogy Megyei Önkormányzat 

                        Biró Norbert  

                                                                                        a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

 

A pályázati felhívással kapcsolatban információ kizárólag írásban,  

elektronikus úton kérhető a 

 somfalu2019@gmail.com  

e-mail címen. 
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1. sz. melléklet 

 

ADATLAP  

AZ I. (1) „A” – ÖNRÉSZ TÁMOGATÁSA - típusú pályázatokhoz 

 

Az önkormányzat által benyújtott, támogatási szerződéssel / támogatói okirattal rendelkező a 

Vidékfejlesztési Program, LEADER Program és hazai forrás terhére benyújtott pályázatok 

megvalósításához szükséges önrész támogatására, amely pályázatok megvalósítása igazolható 

módon 2020. december 31-ig megtörténik.  

 

 

I.  A PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ADATAI 

 

1. NEVE:  

2. SZÉKHELYE: 

3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: 

4. ADÓSZÁMA:  

5. TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:  

6. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETE MEGNEVEZÉSE:   

7. BANKSZÁMLASZÁMA:  

8. KAPCSOLATTARTÓ NEVE: 

9. KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA: 

10. KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME: 

 

II. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKT 

 

1. PÁLYÁZAT ADATAI 

KÓDJELE: 

CÍME: 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁSA: 

 

2. PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE:  

 

3. PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA (max. A/4 terjedelem):  

 

4. PÁLYÁZAT KÖLTSÉGADATAI: (bruttó módon kérjük megadni) 

Támogatói szerződés / okiratban biztosított 

pályázati forrás: 

 

Pályázathoz biztosítandó önkormányzati ön-

erő: 

 

Pályázattal kapcsolatban felmerült ÁFA 

(amennyiben releváns):  

 

Pályázat teljes bekerülési költsége:   

 

 

III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK RÖVID INDOKOLÁSA 

 

1. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG:  

2. INDOKOLÁS (max. 1 A4-es oldalban kérjük kifejteni, hogy az igényelt támogatási összeget 

 költségekre megbontva mire kívánják fordítani). 
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IV. NYILATKOZATTÉTEL 

 

1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és 

hitelesek. 

2. A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll/részben áll rendelkezésre. 

3. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, 

társadalombiztosítási kötelezettség) nincs, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal 

rendelkezik. 

4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó döntésekkel 

együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül. 

5. A pályázó projekt, program, tevékenység előkészítése és megvalósítása során figyelembe 

veszi a mindenkor hatályos és irányadó beszerzési, közbeszerzési szabályokat és 

tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó szabálytalanságokból eredő következmények pályázót 

terhelik. 

6. Pályázó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el jelen adatlapban jelölt 

projekt, program, rendezvény előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása 

során. 

 

___________________________ 

                                                                            polgármester 

  

 

 

V.      KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

 

1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS/TÁMOGATÓI OKIRATA 

2. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT AZ  ALAPBÓL TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSÁRA 
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

9/2020.(VI.11.) közgyűlési elnöki határozat 

 

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 

terhére történő pályázat benyújtásáról 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be 

a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.6. pontja 

alapján kiírt pályázat keretében vissza nem térítendő 

rendkívüli támogatás igénylésére 14,1 millió forint 

összegben. 

 

Felelős:    Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

_____________ 
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Felelős kiadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Felelős szerkesztő: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 

Interneten közzétéve a www.som-onkorm.hu portálon 

 

http://www.som-onkorm.hu/



