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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének tervezése során a tervszámok megalapozása 
érdekében több körben egyeztetést folytattunk – az előző évi előzetes teljesítési adatok, a 
tárgyévi várható tényszámok, illetve az aktuális szállítói állomány figyelembevételével – a 
Szent Borbála Otthon vezetésével. 
Ennek eredményeként a költségvetési rendeletünkbe 26.885.101,-Ft működési célú 
pénzeszköz-átadás előirányzat került elfogadásra. Az erről szóló megállapodás aláírásra 
került. A folyósítás már az átmeneti gazdálkodás során megkezdődött. Együttműködünk az 
Otthonnal az önkormányzati tulajdonban lévő Pécsi út 42. sz. alatti felújítás és 
épületenergetikai beruházás során is. 
 
Dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezetői minőségében a mellékelt kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz 
A Kérelem tartalmával egyetértek, az előrehozott karbantartásokat műszakilag indokoltnak 
tartom és javaslom a többlet előirányzat biztosítását a működési célú pénzeszköz-átadás 
előirányzatának növelésével a pályázati támogatás visszafizetési keret előirányzat terhére. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a – pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. többlet igénye 
alapján döntsön többlet támogatás biztosításáról. 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. 
többlet működési támogatási igényéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
1. A képviselő-testület a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme 
alapján tájékozódott az Otthon Pécsi út 42. sz. alatt lévő beruházáshoz kapcsolódóan 
előrehozandó bruttó 5.539.999,-Ft összegű többlet karbantartási igényről. 
 
2. A többlet karbantartási igénnyel egyetért, annak fedezetét többlet működési célú 
pénzeszköz-átadás formájában a „pályázati visszafizetési keret” előirányzat terhére biztosítja. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi működési célú pénzeszköz-átadásról szóló 
megállapodás fentiek szerinti módosítására. 
 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor az 
előirányzat-változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2019. május 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2019. április 15. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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