
6. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  

 

A Somogy Vármegyei Önkormányzat által jutatott támogatások államháztartáson  

kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendje 

(1) A forrásátadást biztosító szervezeti egységek: 

1. Somogy Vármegyei Önkormányzat 

2. Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke 

3. Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzője, 

mely alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzat (1. – 2. pontok) és a Somogy 

Vármegyei Önkormányzati Hivatal (3. pont) Támogatókat különböztetünk meg.  

(2) A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: 

önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli 

személyeknek vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil 

szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet. 

(3) A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése céltartalékainak 

terhére - forrásátadással érintett - támogatási formák meghatározása: 

1. „Szülőföldem Somogyország” Program  

2. Elnöki keret  

3. A Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése 

terhére Jegyzői Keret kerül meghatározásra.  

(4) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A (3) 1. pontja esetében a Somogy 

Vármegyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül 

meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában, és 

határidőben kell benyújtani. A (3) 2. és 3. pontja esetében a kérelmek benyújtása 

2023. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2023. november 30-ig 

lehetséges benyújtani, benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; 

e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2023. 

december 1. és 2024. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2024. 

február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2024. március 15. napjáig kell 

döntést hozni.   

(5) A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.  

(6) A kérelmekről történő döntéshozatal módja:  

A. A (3) 1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2023. évi 

költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 4 

tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a Közgyűlés elnökéből, 

főállású alelnökeiből, és a jegyzőből áll.  A Bíráló Bizottság a kérelmezésre 

rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a 

kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. Az e keretet 

legfeljebb 5 %-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről - indokolt 

esetben - a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási 

kérelmeket jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali 

eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó. 

B. A (3) 2. és 3. pontban meghatározott támogatás esetén a 2023. évi 

költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a közgyűlés elnöke / a 

jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell 

hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A 

közgyűlés elnöke / a jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget 

erejéig dönt. A közgyűlés elnöke / a jegyző a támogatási kérelmeket 

jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, 

vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban 

meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.  



 

(7) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban 

elektronikus formában értesíteni kell. 

(8) Az elutasító döntés esetén a (7) pontban meghatározott értesítésen felül a 

Kérelmezőt postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme 

elbírálásáról.  

(9) Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a 

felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a 

jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, 

a felek jogai- és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási 

Szerződést kell kötni. A Támogatási szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a 

kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány.  

(10) A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatal követő 30 napon belül 

kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Vármegyei 

Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. 

A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Vármegyei 

Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt 

támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Vármegyei Önkormányzat ((3) 1. 

– 2. pontok) vagy Hivatala ((3) 3. pont) a Magyar Államkincstárnál vezetett 

pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik.  

(11) A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül 

rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező 

formanyomtatványon történik. 

(12) 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 Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettségét 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. 

(13) Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 15 évig 

megőrizni.  

(14) A forrásátadás során alkalmazott eljárásra Somogy Vármegyei Önkormányzat 

és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.  

 
 


