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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III/C 9. pont 

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



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 24/2019. (III.7.) sz. határozatával (továbbiakban Határozat) döntött a 
nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról. A Határozat 3.) pontja alapján a 
támogatási megállapodások megkötésének határideje 2019. április 30. napja. 
 
Mint ahogy azt a korábbi előterjesztésben is jeleztem az idei évben több szervezet a TOP-
7.1.1-16-H-036-4 számú „ Egészségünk, Környezetünk, Biztonságunk” – Közösségi célú 
rendezvények megvalósítása tárgyú CLLD helyi felhívásra nyújtott be pályázatot. Ez a 
pályázat lehetőséget biztosít a szervezetek számára magasabb támogatási összeg elnyerésére 
(a minimális pályázati összeg 500.000.-Ft), mint amelyben az Önkormányzat által nyújtott 
támogatás keretében részesednének. Előzetes egyeztetések alapján az idei évben e pályázati 
forrást kihasználva a nem költségvetési szervek keretösszegéből támogatásban nem 
részesültek azon szervezetek, akik a fenti pályázati felhívásra kérelmet nyújtottak be.  
 
A Határozat értelmében a Nagy-Kör Óvodai Alapítvány részére 50.000.- Ft támogatási 
összeg, a Kökönyösi Diákokért Alapítvány részére 40.000.- Ft támogatási összeg került 
megállapításra. A képviselő-testületi döntés meghozatalát követően értesültünk arról, hogy 
ezen két Alapítvány pályázott a CLLD keretein belül meghirdetett felhívásra, így a Határozat 
módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a CLLD felhívásra pályázatot benyújtó 
szervezetek a nem költségvetési keretösszegből nem részesülnek támogatásban.  
 
A Határozat 2.) pontja értelmében a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Komló Városért 
Alapítvány részére megállapított 500.000.- Ft összeggel tartalékforrást biztosít azon 
szervezetek számára, amelyek a nem költségvetési szervek keretösszeg terhére támogatásban 
nem részesülnek, vagy a megítélt támogatási összeg a tervezett programjaik megvalósításához 
nem nyújt fedezetet.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Nagy-Kör Óvodai 
Alapítvány részére meghatározott 50.000.- Ft támogatási összeg, valamint a Kökönyösi 
Diákokért Alapítvány részére meghatározott 40.000.- Ft támogatás a Komló Városért 
Alapítvány részére kerüljön megítélésre. Ilyen módon a Komló Városért Alapítvány a 
korábban megítélt 500.000.- Ft összegű tartalékforráson felül további 90.000.- Ft-ot 
használhat fel azon civil szervezetek támogatására, akik a városi programokban kiemelkedően 
vesznek részt, azonban a nem költségvetési szervek támogatási keretösszegéből nem 
részesülnek, vagy a megítélt támogatási összeg a tervezett programjaik megvalósításához nem 
nyújt fedezetet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint 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 2019. évi támogatásáról 
szóló 24/2019. (III.7.) sz. határozat módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 



 
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 24/2019. (III.7.) sz. határozat 1. sz. mellékletében a 
Nagy-Kör Óvodai Alapítvány részére megállapított 50.000.- Ft összegű támogatásra 
vonatkozó döntését visszavonja. 
 
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 24/2019. (III.7.) sz. határozat 1. sz. mellékletében a 
Kökönyösi Diákokért Alapítvány részére megállapított 40.000.- Ft összegű támogatásra 
vonatkozó döntését visszavonja. 
 
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) és a 2.) pontban rögzített döntése 
következtében felszabadult 90.000.- Ft összeggel a Komló Városért Alapítványt részére 
megállapított 500.000.-Ft összegű tartalékforrás összegét növeli.  
 
Határid ő: 2019. április 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2019. április 16.  
 
        Polics József 
        polgármester 
 


