
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 30-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  „IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása 

során felmerülő költségek megelőlegezése – Nemzeti Kulturális 
Alap” 

 
Iktatószám: 1967/2018.  Melléklet: 1 db (EMMI  

értesítő levél) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Murber Zoltán ügyintéző 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 29.§ (2) bekezdés 

 
 
 
Meghívott: 
 
 
 
Határozatot kapják: 

 
 
 
 
 
 
 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat 2018. évi IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT 2018) rendezvényét 
(2018.05.31-2018.06.03) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2018. évi 
miniszteri keret terhére 4 500 000,- Ft támogatásban részesíti (közreműködő az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága). (1. sz. melléklet) 

A támogatásra a szerződés megkötése folyamatban van, azonban a fesztivál lebonyolításáig nem fog létrejönni a 
szerződés, így a rendezvénnyel kapcsolatos költségek finanszírozására csak utólagosan kerülhet sor, ezért az 
Önkormányzatnak ideiglenesen forrást szükséges nyújtania a rendezvénnyel kapcsolatos költségek biztosítása érdekében. 

A KASZT közelgő időpontjára tekintettel szükségessé vált a rendezvényszervező kiválasztása, ezért a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság határozata értelmében az erre vonatkozó beszerzési eljárás eredményeképpen feltételes módon 
kihirdetésre került a beszerzési eljárás legkedvezőbb ajánlatát nyújtó „Súgólyuk” Színjátszókat és Előadóművészeket 
Támogató Egyesület, bruttó 2 450 000,- Ft ajánlati árával. Az ajánlati felhívás értelmében a nyertes ajánlattevővel csak 
akkor köthető szerződés, ha ehhez a képviselő-testület határozatában hozzájárul. 

A rendezvény költségei közül az EMMI NKA alapból kerül még finanszírozásra a zsűri tagjai, valamint a szervezők 
tiszteletdíja, összességében bruttó 2 050 000,- Ft-tal, mely szerződéseket az érintettekkel az Önkormányzat köti meg. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati 
javaslatot szíveskedjen elfogadni! 

 

Határozati javaslat: 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő 
költségek megelőlegezése – Nemzeti Kulturális Alap” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága és Komló Város Önkormányzat aláírt támogatási szerződése hiányában, a támogatásról szóló 
értesítő levél figyelembevételével, a IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során 
felmerülő költségekre Komló Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet Pályázati 
támogatás visszafizetési keret terhére legfeljebb 4 500 000,- Ft összeget biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye, és a szerződéseket 
megkösse. 
 
Határid ő: 2018.05.31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor gondoskodjon. A támogatás beérkezését követően a bruttó 4 500 000,- Ft 
visszapótlásáról gondoskodni kell. 

Határid ő: 2018.06.30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Komló, 2018. május 17. 

         Polics József 
         polgármester 
 

 

  



1. sz. melléklet 

 


