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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció 

társadalmi egyeztetési folyamatának megkezdéséről 

 

1/2021.(I.13.) közgyűlési elnöki határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke megállapítja – a 

Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztró-

favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –, hogy 

az MSB Zrt. által elkészített Somogy Megyei Terület-

fejlesztési Koncepció felülvizsgálatát követően társa-

dalmasításra alkalmas, és elhatározza a dokumentum 

társadalmi egyeztetési folyamatának megkezdését.  

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  2021. január 14. (társadalmi egyeztetési 

 folyamat megkezdése) 

 2021. február 27. (társadalmi egyeztetési 

 folyamat lezárása) 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás meg-

szüntetéséről 

 

2/2021.(I.13.) közgyűlési elnöki határozat 

 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar 

Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet-

ben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

– a Somogy Megyei Önkormányzati Társulást ille-

tően a Társulási Megállapodás VIII.4.a. pontja alap-

ján úgy dönt, hogy a Társulás 2021. december 31. 

napjával megszüntetésre kerüljön. 

 

2./  A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar 

Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet-

ben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

– úgy dönt, hogy az önkormányzat munka- és tűz-

védelmi feladatait 2021. február 6. napjától a Safety 

Geo Bt.-vel láttatja el a határozat 1. melléklete sze-

rinti tartalomban kötött Megbízási Szerződés sze-

rint. 
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1. melléklet a 2/2021.(I.13.) közgyűlési elnöki határozathoz 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

 

amely létrejött egyrészről a  

Név: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.  

Adószám: 15396004-2-14 

Képviseli: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző, mint Megbízó, 

 

másrészről a 

 

Cég név: Safety-Geo Bt. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Tókaji köz 11. 

Adószám: 25266207-2-14 

Képviseli: Szekeres László ügyvezető, mint Megbízott 

 

között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy a megbízási szerződés III. 

pontjában részletezett feladatok a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény, és annak végrehajtási rendeleteinek, valamint tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény figyelembevételével láttatnak el a Somogy Megyei Önkormányzat, a 

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Területi Horvát 

Önkormányzat, valamint a Somogy Megyei Német Nemzetiségi 

Önkormányzat számára azzal, hogy a Megbízott a feladat ellátásához a 

szükséges végzettséggel rendelkező szakembert biztosítja.  

II. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy jelen szerződés időtartama alatt a 

jelen szerződés III. pontjában foglalt feladatokat a Megbízó jelen szerződés 

1. sz. mellékletében meghatározott székhelye, nagy telephelye, ill. kis 

telephelye vonatkozásában teljes körűen lássa el. 

 

III. A szerződés tárgya és tartalma: 

 

1. Megbízott feladatai jelen szerződés alapján: 

 

a) Elkészíti a Megbízónál alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 

készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására 

vonatkozó munkahelyi kockázatértékelést, az értékelés alapján szükséges 

intézkedési terv összeállítását, ha a munkáltatónál történt változások azt 

indokolják, valamint annak felülvizsgálatát a jogszabály által előírt 

időszakonként. 

b) Elkészíti a Megbízó veszélyes munkahelyének, munkaeszközének munkavédelmi 

üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú vizsgálatát a 

jogszabály szerinti esetekben és gyakorisággal. 
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c) Elkészíti a Megbízónál, a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott 

személyt ért, munkaképtelenséget okozó munkabalesetre vonatkozó 

„Munkabaleseti Jegyzőkönyv”-et. Súlyos munkabaleset esetén részt vesz a 

kivizsgálásban. 

d) Elvégzi a Megbízó munkavállalóinak éves ismétlődő munkavédelmi oktatását és 

annak jegyzőkönyvezését, valamint az új belépő dolgozók munkavédelmi 

oktatását és annak jegyzőkönyvezését. 

e) A Megbízó munkavédelmi szabályzatát aktualizálja, ha a munkáltatónál történt 

változások, valamint a jogszabály-változások azt indokolják. /tartalmazza az 

orvosi vizsgálatok rendjét és az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét/  

f) A munkavédelmi oktatási tematikát elkészíti, és szükség esetén aktualizálja. 

g) Megbízónál elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó tervet. 

h) Megbízó tűzvédelmi szabályzatát aktualizálja, ha a munkáltatónál történt 

változások, valamint a jogszabály-változások azt indokolják. 

i) Megbízó tűzvédelmi oktatási tematikáját elkészíti, és szükség esetén aktualizálja. 

j) Elvégzi a Megbízó munkavállalóinak évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatását, 

annak jegyzőkönyvezését. 

k) Tájékoztatja a Megbízót az időközbeni jogszabályi, munkáltatót is érintő egyéb 

szakmai változásokról. 

 

2. Megbízó feladatai jelen szerződés alapján: 

 

a) Haladéktalanul értesíti a Megbízottat a szervezett munkavégzés körében 

bekövetkezett, keresőképtelenséget okozó munkabalesetről. 

b) Haladéktalanul tájékoztatja a Megbízottat veszélyes munkahelye, munkaeszköze 

munkavédelmi üzembe helyezési szándékáról, a munkahelye, munkaeszköze, 

egyéni védőeszköze soron kívüli ellenőrzésének szükségességéről. 

c) Biztosítja előzetesen egyeztetett időpontban az ismétlődő, illetve újonnan 

oktatásra kötelezett munkavállalók részvételét, az oktatáshoz szükséges tárgyi 

feltételeket. 

d) Haladéktalanul tájékoztatja a Megbízottat minden olyan szervezeti, személyi és 

egyéb változásokról, mely érinti a Megbízott szakmai feladatellátását. 

e) Eleget tesz a belső szabályozás szerinti irányító és ellenőrzési feladatainak. 

f) Eleget tesz a munkahelyi kockázatértékelés alapján készített intézkedési tervből 

adódó munkáltatói feladatainak. 

g) Tevékenysége során eleget tesz a Munkavédelmi törvény és a Tűz elleni 

védekezésről szóló törvény által rá ruházott kötelezettségeinek. Figyelembe 

veszi a megbízott szakmai javaslatait. 

 

3.  Felek kötelezettségei: 

 

a) Megbízott köteles minden jelen szerződésben meghatározott tevékenysége során 

a mindenkor hatályos valamennyi magyar, Európai Uniós jogszabály, továbbá 

szakmai szabályok maradéktalan betartására.  

b) Megbízó jogosult a Megbízottnak utasítást adni a feladat ellátása tekintetében, 

azonban az adott utasítás nem teheti a szolgáltatást terhesebbé. Az utasítási jogra 

egyebekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai értelemszerűen 

irányadóak. 
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c) Megbízott tevékenységét hiány-, és hibamentesen kell, hogy megvalósítsa 

(teljesítse), az előírt határidőkön belül. 

d) Az egyes feladatokat a Megbízottnak a jogszabályokban foglalt határidőkben 

(határnapokig) kell maradéktalanul ellátnia. Azon feladatok vonatkozásában, 

amelyhez jogszabály határidőt (határnapot) nem fűz, a felmerülést követő 

legrövidebb idő alatt kell ellátni azzal, hogy amennyiben a Megbízó erre 

határidőt szab, azt kell az adott esetben alkalmazni.  

e) Megbízott, ill. a részére, érdekében munkát végző személyek kötelesek a 

munkavégzésükkel tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot titokként 

kezelni, különösen azon adatokat, tényeket, körülményeket, amelyek a 

tudomásukra jutott közigazgatási eljárásokkal kapcsolatosak (hivatali titok, 

szolgálati titok). Megbízott, ill. a Megbízott részére, érdekében munkát végző 

személyek teljes és Megbízottal egyetemleges anyagi felelősséggel tartoznak 

jelen szerződés hatályának megszűnésétől függetlenül a titoktartási 

kötelezettségük megszegéséért. A titoktartási kötelezettség Megbízott, ill. a 

részére, érdekében munkát végző személyek általi megsértése egyebekben 

súlyos szerződésszegésnek minősül. Megbízott a titoksértővel egyetemlegesen 

felelős. 

f) Megbízott a tevékenységét az egyes helyszíneken végzi (lásd: 1. sz. melléklet). 

g) Megbízott és közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely 

sértheti, vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségei teljesítését. Megbízott nem hivatkozhat a Megbízóval szemben 

jelen szerződés teljesítése során az egyéb jogviszonyaiból eredő kötelezettségek 

teljesítésére, mint a jelen szerződés teljesítését akadályozó, vagy egyébként 

hátrányosan befolyásoló körülményre. 

h) Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást, (ide értve 

a késedelmet is) Megbízottnak haladéktalanul jeleznie kell Megbízó felé, illetve 

a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést 

haladéktalanul meg kell tennie. A késedelmes teljesítésből eredő károkért 

Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Az akadályközlés kizárólag a 

Megbízó tájékoztatását szolgálja, nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. 

i) Megbízott szükség esetén konzultációt kezdeményez Megbízónál a feladat 

teljesítésének egyeztetése érdekében, ez azonban a rögzített teljesítési 

határidőket nem befolyásolja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a 

Megbízott terhére esik. 

j) Megbízó jogosult a Megbízott tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség 

esetén tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérés keretében a Megbízott köteles a 

kért tájékoztatást megadni 2 munkanapon belül (kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az 

érintett feladat jellegéből, vagy jelen szerződésből más nem következik), 

szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a Megbízót kérés nélkül tájékoztatni. 

k) Felek rögzítik, hogy Megbízott nem jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. 

l) Megbízott köteles a bejelentések fogadására vonatkozó - folyamatosan elérhető -  

e-mail címet biztosítani a Megbízó részére. 

m) Fentiek, továbbá különösen a Megbízottat a vonatkozó jogszabályok alapján 

terhelő kötelezettségek bármely módon való megsértése súlyos 

szerződésszegésnek tekinthető. 

 

IV. A megbízási díj: 
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1. A Megbízó és a Megbízott az éves megbízási díjat 50.000,-Ft + Áfa, azaz 

Ötvenezer forint + Áfa összegben határozza meg. A Megbízó a tárgyévre szóló 

megbízási díjat két részletben, az első félévi díjat tárgyév július 15. napjáig, a 

második félévi díjat a tárgyévet követő év január 15. napjáig, a Megbízó által 

igazolt teljesítést követően számla ellenében egyenlíti ki a Megbízott részére. 

2. Az éves megbízási díj összege évente felülvizsgálatra kerül, és a KSH által 

közzétett hivatalos infláció mértékével növekszik. 

3. Megbízó előleget semmilyen jogcímen nem fizet. 

4. Megbízó a Megbízotti díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 

átutalással, forintban (HUF) teljesíti. 

5. A megbízási díj magában foglalja az ellátandó feladatokkal kapcsolatban 

felmerülő valamennyi díjat és költséget, továbbá hasznot. Megbízó nem jogosult 

a megbízási díjon felül további igények Megbízóval szemben történő 

érvényesítésére, kivéve az esetleges késedelmi kamatot. 

6. Fizetési késedelem esetén a megbízó köteles a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott 

mértékű késedelmi kamat és a külön jogszabályban meghatározott behajtási 

költségátalány megfizetésére. 

7. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak, ill. 

jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megbízó általi kézhezvétele 

keletkeztet. 

 

V. A szerződés időbeli hatálya és megszűnésének esetei: 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést 2021. február 6. napi 

hatályba lépéssel határozatlan időre kötik. 

 

2. A szerződés megszűnésének esetei: 

a) a felek közös megegyezésével az általuk közös egyeztetés alapján 

megállapított időpontban, mely esetben Felek egymással a tárgyévre megfizetett 

megbízási díjjal elszámolnak, 

b) bármelyik fél részéről a másik félhez írásban intézett – indokolás nélkül 

is érvényes – rendes felmondással, legalább 90 napos felmondási idővel, tárgy 

év december 31-ei megszűnéssel, 

c) bármelyik fél részéről történő, a másik félhez egyoldalú, írásbeli 

nyilatkozattal intézett – indokolással ellátott – azonnali hatályú rendkívüli 

felmondással, melyre abban az esetben kerülhet sor, ha a másik fél jelen 

szerződésben vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti és 

a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására irányuló – a 

következményekre történő figyelmeztetést is tartalmazó – írásbeli 

felszólításának 8 napon belül nem tesz eleget. A rendkívüli felmondás 

következtében a szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A rendkívüli 

felmondásra irányuló nyilatkozatban meg kell jelölni az azonnali hatályú 

felmondás okát. Amennyiben Megbízott él a rendkívüli felmondás jogával, és 

annak oka nem a Megbízó részéről történő fizetési kötelezettség elmulasztása 

miatt történik, Megbízó tudomásul veszi, hogy a tárgyévre vonatkozó, általa már 

megfizetett megbízási díj számára nem jár vissza. 

d) A sérelmet szenvedett szerződő fél jogosult viszont jelen szerződést 

írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani (a továbbiakban: 
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rendkívüli felmondás), ha a másik fél súlyos, vagy ismételt szerződésszegése 

okán a teljesítés már nem áll érdekében. Jelen szerződésben ekként 

meghatározott, vagy egyébként súlyos vagy ismételt szerződésszegés az 

érdekmúlást önmagában igazolja. 

e) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

 Megbízó részéről: 

 ha a Megbízott késedelme eléri a szerződés éves 

nettó teljes megbízási díjának 20%-át, 

 ha a Megbízott olyan mulasztást követ el, amely 

miatt a Megbízóval szemben bírságot szabnak ki vagy 

más negatív jogkövetkezmény kerül alkalmazásra, 

 titoktartási kötelezettségét a Megbízott megszegi, 

 amennyiben Megbízott ellen jogerősen 

felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet 

nyújt be, vagy egyébként a cégjegyzékből való törlésére 

irányuló eljárás indul vele szemben, ill. egyéni vállalkozói 

igazolványát bármely jogcímen elveszti, 

 adószámát törlik. 

 Megbízott részéről: 

 a Megbízó a megbízási díjat a fizetési felszólítás 

megbízói kézhezvételét követő 30 naptári napon belül 

sem fizeti meg, 

 Megbízott tevékenységét akadályozza, vagy 

korlátozza. 

 

f) Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél 

felmondhatja, ha az ok legalább 30 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az 

erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek 

elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős. 

 

VI. Együttműködés, kapcsolattartás 

 

1. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen 

együttműködve kötelesek eljárni. A feleket kölcsönös tájékoztatási, 

figyelem-felhívási és értesítési kötelezettség terheli. 

 

2. Kapcsolattartás: 

 

Kapcsolattartó Megbízó részéről: 

Név: Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária 

Telefonszám: 82/898-246 

E-mail cím: farkas.diana@som-onkorm.hu 

 

 Kapcsolattartó Megbízott részéről: 

Név: Szekeresné Skoda Beáta 

Telefonszám: 20/590-2799 

E-mail cím: skodabeata@gmail.com 

 

VI.  Egyebek: 
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1. A Megbízott folyamatosan köteles a Megbízót értesíteni minden olyan 

körülményről, amely a szolgáltatás elvégzését akadályozza. 

 

2. Jelen szerződéssel kapcsolatban a hatályos magyar jog szabályait kell 

alkalmazni.  

 

3. A szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példány illeti meg a 

Megbízót, 1 példány a Megbízottat. 

  

4. A másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem adhat ki harmadik 

személynek a másik félről rendelkezésre álló üzleti titoknak vagy 

bizalmas információnak (továbbiakban bizalmas információk) minősülő 

tényt, adatot vagy más információt. Mindkét fél vállalja, hogy a másik 

féltől kapott bármely bizalmas információt csak a szerződés, vagy a 

közöttük létrejött egyéb szerződés alapján nyújtott vagy igénybe vett 

szolgáltatások céljából használja fel. 

  Ezen korlátozások nem vonatkoznak az olyan információra, amely: 

a) a nyilvánosság számára általánosan hozzáférhető, vagy 

hozzáférhetővé válik a jelen pontban foglalt kötelezettség 

megszegése nélkül; 

b) olyan harmadik személytől származik, akinek az 

információra vonatkozóan nincs titoktartási kötelezettsége. 

 

Felek jelen megbízási szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések 

tekintetében a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

 

 

Kelt Kaposvár, 2021. február 6.  

 

 

 

 

………………………………………          ….……………………………………. 

Megbízó Megbízott 
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A 2020. december 29-én Horvátországban történt 

földrengés károsultjainak megsegítéséről 
 

3/2021.(I.13.) közgyűlési elnöki határozat 

 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar 

Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet-

ben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

– a 2020. december 29-én Horvátországban történt 

földrengés károsultjainak megsegítésére 300.000,-

Ft támogatást nyújt.  

 

2./  A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar 

Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet-

ben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

– elrendeli a támogatási összegnek a Somogy Me-

gyei Területi Horvát Önkormányzat 10039007-

00313900 sz. számlájára történő utalását „Földren-

gés” hivatkozás megjelöléssel, valamint a támoga-

tással kapcsolatos Támogatási szerződés e határozat 

1. melléklete szerinti tartalommal történő megköté-

sét. 

 

 Felelős:  Biró Norbert, közgyűlés elnöke 

 Határidő:  azonnal 
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1. melléklet a 3/2021.(I.13.) közgyűlési elnöki határozathoz 

 

 

T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Fő utca 

10.; képviseli: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke), a továbbiakban, mint Támogató, 

másrészről a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat (adószáma: 15773207-

1-14, székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10., képviseli: Csende Jánosné elnök), a 

továbbiakban, mint Támogatott  között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A támogató vállalja, hogy 300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújt a támogatott részére, a 2020. december 29-én 

Horvátországban, Petrinya településen történt földrengés károsultjainak 

megsegítésére.  A támogató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási 

összeget, a Támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Magyar 

Államkincstár által vezetett 10039007-00313900 számú bankszámlájára. 

 

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53. §-a 

értelmében a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési 

támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E jogszabályhely értelmében a 

támogatott köteles a támogatási összegnek az 1. pontban meghatározott célra történő 

felhasználásáról legkésőbb 2021. augusztus 31-ig a támogató felé elszámolni. Az 

elszámolás keretében támogatottnak beszámolót kell készítenie a támogatás 

felhasználásáról és azt támogató részére elektronikus úton (hivatal@som-onkorm.hu) 

megküldeni. 

 

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű 

felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott szervezet vagy magánszemély 

az 1. pontban meghatározott 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.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti 

kamattal köteles visszafizetni a támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 

10039007-00313955-00000000 számú számlájára. 

 

4. Amennyiben támogatott a számára e szerződés 3. pontja alapján előírt visszafizetési 

kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, e szerződés 3. pontjában 

meghatározott 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 a támogató Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10039007-00313955-00000000 számú számlájára. 

 

5. Abban az esetben, ha e szerződés 1. pontjában meghatározott cél megvalósítására 

fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel 

nem használt összeget e szerződés 3. pontja szerinti mértékű ügyleti kamattal növelt 

összegben visszautalni a támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-

00313955-00000000 számú számlájára. 
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6. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásról a nyilvánosságot 

tájékoztatja. A tájékoztatás történhet a támogatott által szervezett rendezvényeken, 

vagy a nyilvánosság tájékoztatására alkalmas egyéb módon (pl. honlap, médiák).  

 

 

Jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a felek jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

Kaposvár, 2021. január 13. 

 

 

 

 __________________________ _____________________________ 

 Somogy Megyei Önkormányzat Somogy Megyei Területi Horvát  

 Biró Norbert  Önkormányzat 

 a közgyűlés elnöke Csende Jánosné elnök 

 támogató támogatott 

 

      

Jogilag ellenjegyzem: 

 

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei jegyző 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  

 

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária  

gazdasági vezető 

 

Kaposvár, 2021. január ……. 
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A 2021-27 közötti fejlesztési ciklus tervezési felada-

taihoz kapcsolódó Partnerségi Terv elfogadásáról 

 

4/2021.(I.21.) közgyűlési elnöki határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar 

Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben 

kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-

ben kapott felhatalmazás alapján – a Somogy Megyei 

Önkormányzat által elkészített Partnerségi Tervet elfo-

gadja, és azt az Irányító Hatóság részére megküldésre 

alkalmasnak tartja. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  2021. január 25. 

 

Előzetes támogató hozzájárulás megadására 

1/2021.(I.21.) közgyűlési alelnöki határozat – 

3/2021.(I.21.) közgyűlési alelnöki határozat 

 

A közlöny megjelenésekor még nem nyilvános. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

maradvány korrekciójáról 

 

5/2021.(I.28.) közgyűlési elnöki határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke – a Magyar 

Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben 

kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-

ben kapott felhatalmazás alapján – a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámoló 07/A 

űrlap 15. sorában szereplő maradvány összegét a kor-

rekció elvégzését követően 31. 571. 418,-Ft-ról 

31.571.420,-Ft-ra módosítja, mely megegyezik a 

2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K 

űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével, 

amely űrlap a határozat 1. melléklete. 

  

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes
maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

# Megnevezés Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)

1 2 3

01 A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) 23 258 416
02 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] 283 890

03 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] 22 974 526

04 B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) 8 313 004
12 Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] 17 177

22 Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege  [+/-3654] 50 000

26 December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege  [+/-3661] 7 901 071

27 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege  [+/-3662] 344 756

37 C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) 31 571 420

 - 1 - Adatellenőrző kód: -62-3f546617057-573a-3a-2b-4f-1a281-3679-b2718

Készült: 2021.01.27 10:38
Munkaverzió
Értéktípus: Forint

PIR: 396002 
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 9100 
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.PMINFO_4 

molnar.andrea
Beírt szöveg
1. melléklet az 5/2021.(I.28.) közgyűlési elnöki határozathoz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



