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Az előterjesztés tárgya:  „2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor 

megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése” 
 
Iktatószám: 5650/2019.            Melléklet: 2 db (Tájékoztató levél támogatási  

 kérelem elnyeréséről, Komlói Honismereti és   
Városszépítő Egyesület elnökének levele) 

 
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! 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan Komló Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-hez a 2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor 
megvalósítása támogatására. A tábort a korábbi évekhez hasonlóan a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás alapján az egyesület szervezi 
és bonyolítja. A benyújtott pályázat 1 000 000,- Ft támogatásban részesült (1. sz. melléklet), a 
szerződéskötés folyamatban van. 

A helyi TOP CLLD pályázatra a tábor megvalósíthatósága érdekében fentieken túl a Komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesület a komlói fiatalok táborozási költségei fedezetére támogatási 
kérelmet nyújtott be. Az 1 072 000,- Ft támogatás odaítéléséről egyelőre szóbeli információ áll 
rendelkezésre. 

Az egyesület elnöke a 2. sz. melléklet szerinti kérelmet nyújtott be. 
A 2019. évi tábor június 25 – július 1-ig kerül megrendezésre, amely időpontig feltehetőleg még a 
BGAZRT által folyósítandó támogatási összeg sem kerül folyósításra. A programot a Komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesület nem tudja megfinanszírozni, ezért szükségessé válik az 
önkormányzat részéről mindkét támogatás megelőlegezése. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni és ezzel az előfinanszírozást 
biztosítani. 

 
Határozati  javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő 
és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése” tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Komló Város Önkormányzat aláírt 
támogatási szerződése hiányában, a támogatásról szóló értesítő levél figyelembevételével, a 
2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során 
felmerülő költségekre Komló Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet 6.1.1. 
melléklet Pályázati támogatás visszafizetési keret terhére legfeljebb 1 000 000,- Ft összeget 
biztosít, azzal hogy a támogatás beérkezését követően a bruttó 1 000 000,- Ft visszapótlásáról 
gondoskodni kell. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.  

Határid ő: 2019.06.25., illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére a 2019. évi 
Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő 
költségekre Komló Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet 
Pályázati támogatás visszafizetési keret terhére legfeljebb 1 072 000,- Ft összeget biztosít a 
TOP CLLD pályázat még el nem nyert támogatás megelőlegezésére.  

A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a TOP CLLD támogatási összeg 
folyósítását követő 3 munkanapon belül köteles a megelőlegezett 1 072 000,- Ft összeg 
visszatérítésére. 



A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.  

Határid ő: 2019.06.25.; illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

Határid ő:  2018.06.25. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 

Komló, 2019. június 13. 

 

Polics József 
polgármester 

 



Polics József részére Támogatás azonosító: "TTP-KP-1-2019/1-000176"

Komló Város Önkormányzat
Magyarország, 7300 Komló, Városház tér, 3. (Baranya
megye)

Tisztelt Polics József!

A Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében örömmel tájékoztatom, hogy támogatási kérelmét pozitívan bíráltuk el, amely
alapján 1 000 000 Ft összegű támogatásban részesül. A támogatás a Magyar Kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. lebonyolításával valósul meg.

Bízom abban, hogy közös célunk, a külhoni magyarság megmaradása érdekében, eredményesen tudunk munkálkodni.

A további lépések egyeztetése érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kollégái rövidesen felveszik Önökkel a kapcsolatot.

További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok!

Budapest, 2019.03.20.

Üdvözlettel:




