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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat 2019. évi V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (V. KASZT) 
rendezvényét (2019.05.30-2018.06.02.) az Emberi Erőforrások Minisztériuma a minisztérium XX. 
Fejezet, 20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események 
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére 10 000 000,- Ft 
támogatásban részesíti. A támogatásról Fekete Péter államtitkár úr levélben tájékoztatta 
önkormányzatunkat. A minisztérium támogatása azonban csak akkor minősül pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak, ha az erről szóló támogatói okirat hatályba lép. 

Az V. KASZT rendezvényt fentieken túl 2 000 000,- Ft összeggel támogatásra javasolja a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága is. A támogatási kérelem ügyintézését a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. A támogatási ügylet előkészítéséhez, az alapkezelő előzetes 
ellenőrzését követően, a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, a támogatói okirat még nem 
lépett hatályba. 

Összességében tehát az V. KASZT 12 000 000,- Ft támogatásban részesül, viszont a rendezvény 
lebonyolításáig ez a forrás nem fog rendelkezésre állni, ezért a jubileumi fesztivál lebonyolításának 
költségeit időlegesen önkormányzatunknak szükséges biztosítania. A támogatási összegek 
önkormányzatunknál történő jóváírását követően az időlegesen összességében biztosított 
12 000 000,- Ft visszapótlásra kerül. 

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 „2019. évi V. Komlói Amatőr Színházi 
Találkozó időleges finanszírozása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásáról 
szóló értesítő levél figyelembevételével, hatályos támogatói okirat hiányában, az V. Komlói 
Amatőr Színházi Találkozó 2019. évi megvalósítása során felmerülő költségekre Komló 
Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet Befizetési 
kötelezettségek tartalék előirányzat terhére legfeljebb 10 000 000,- Ft összeget biztosít.  
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A támogatás 
folyósítását követően a bruttó 10 000 000,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 

Határid ő: 2019.11.15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
támogatási javaslata alapján, hatályos támogatói okirat hiányában, az V. Komlói Amatőr 
Színházi Találkozó 2019. évi megvalósítása során felmerülő költségekre Komló Város 
Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet Befizetési kötelezettségek 
tartalék előirányzat terhére legfeljebb 2 000 000,- Ft összeget biztosít.  
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A támogatás 
folyósítását követően a bruttó 2 000 000,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 

Határid ő: 2019.11.15. 

  Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi V. KASZT megrendezésével 
kapcsolatos szerződések megkötésére. 

Határid ő: 2019.06.30. 

Felelős: Polics József polgármester 

Komló, 2019. május 8. 

 

         Polics József 
         polgármester 


