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Az előterjesztés tárgya: A nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról 
szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása 
 
Iktatószám:    2189/2018.  
 
A napirend előterjesztője:   Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Végh Edina ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III/C 2. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság  SZMSZ. 1. sz. melléklet IV/C. 17. pont 
  
  
 
Meghívott:  
 
 
 
 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 33/2018. (III.7.) sz. határozatával (továbbiakban: Határozat) döntött a nem 
költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról. A határozat 1. sz. mellékletében meghatározásra 
kerültek a társadalmi szervezetek részére biztosított támogatási összegek.  
A Határozat 2.) pontja alapján a támogatási megállapodások megkötésének határideje 2018. április 30. 
napja volt.  
 
A Határozat 1. sz. mellékletének 10. sorában a HÉLIX Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) 
részére 80.000.- Ft támogatási összeg került meghatározásra. Az Egyesület 1.200.000.- Ft összegű 
támogatásra nyújtott be kérelmet, az úszó, triatlon, vízilabda szakosztály működtetésére, fejlesztésére. 
A XVI. Tehetségkutató Úszóverseny megrendezésére, úszó-triatlon versenyzők szövetségi 
versenyrendszerben való szerepeltetésére.  
Az Egyesület részére az előző években is került megállapításra támogatás, 2017-ben 80.000.-Ft 
összegben.  
 
A képviselő-testületi döntés meghozatalát követően értesítettük a támogatásban részesülő szervezetek 
képviselőit a megállapodás aláírásának módjáról. Ezt követően az Egyesület képviselője jelezte, hogy 
a megítélt támogatási összegre – a korábbi kérelemmel ellentétesen – nem tartanak igényt a 2018-as 
évben.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy az Egyesület részére meghatározott 80.000.-Ft összegű támogatás 
a Komló Városért Alapítvány részére kerüljön megítélésre.  
A Komló Városért Alapítvány a korábban megítélt 500.000.- Ft összegű támogatáson felül így további 
80.000.- Ft-ot használhat fel azon civil szervezetek támogatására, akik a városi programokban 
kiemelkedően vesznek részt, azonban a nem költségvetési szervek támogatási keretösszegéből kis 
mértékben részesülnek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.  
 
 
Határozati  javaslat:   
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat 
módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 33/2018. (III.7.) sz. határozat 1. sz. mellékletének 10. 
sorában a Hélix Sportegyesület részére megállapított 80.000.- Ft összegű támogatásra vonatkozó 
döntését visszavonja. 
 
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) pontban rögzített döntése következtében felszabadult 
80.000.- Ft összeget a Komló Városért Alapítványt támogatására fordítja.  
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Komló Városért Alapítvánnyal a támogatási 
megállapodást kösse meg.  
 
Határid ő: 2018. június 8.  
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2018. május 14.  
        Polics József 
        polgármester 


