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

SZMSZ I. sz. melléklet III/C 4. pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  SZMSZ 27. § (2) bekezdés 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Meghívott:  
 

• Horváth Lászlóné         Közösségek Háza igazgatója 
                                           7300 Komló, 48-as tér 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete a 8/2011.(II.25.) számú költségvetési 
rendeletében, a 2011. évi városi nagyrendezvényekre 12MFt keretösszeget 
hagyott jóvá. Az összeghez 1MFt szponzori támogatás érkezett, így összesen 
13MFt biztosított fedezetet.  
 
A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását követően újfent meg kell 
tervezni a jövő évi kulturális programokhoz biztosítandó önkormányzati 
támogatás összegét a programszervezés jelentős időigénye és az előzetes 
szerződéskötések érdekében. A jövő évre vonatkozóan jelenleg aláírt pályázati 
támogatási és szponzori szerződés még nem áll rendelkezésünkre, ezért a jelen 
előterjesztés a programok összköltségére szóló előirányzat tervezést tartalmazza.  
 
A képviselő-testület 191/2011. (X.27.) Kt. határozata alapján jóváhagyta a 2012-
es évben esedékes XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
megrendezésének egy évvel később, 2013-ban történő megrendezését, így e 
rendezvény költségei  2012-ben nem terhelik a rendezvényi kiadásokat. A 
szervezők a jövő évben inkább kisebb, költségkímélőbb programokkal kívánják  
színesíteni a rendezvényi palettát.  
 
Az idei évi tapasztalatok szerint a költségvetési rendeletben foglaltak alapján – a 
kiegészítő forrással együtt – a nagyrendezvényekre elkülönített 12MFt 
elegendőnek bizonyult a takarékosság figyelembevételével. Megjegyzem, 
Komló városa jubileumi évet tudhat maga mögött, nagyon sok színes programot 
kínálva, kiemelve azt, hogy egyik részese volt a nagy sikerű Senior Tájfutó 
Világbajnokság lebonyolításának is. Mindent tekintetbe véve a szervezők jól 
gazdálkodtak a rendelkezésre álló kerettel.  
 
A jövő évre a képviselő-testület által elfogadott 209/2011.(XI.24.) Kt. sz. 
határozat alapján, Komló város 2012. évi költségvetési koncepciója 31. 
pontjában az érvényesítendő tételeket szem előtt tartva kimondja, hogy a városi 
nagyrendezvények költségkerete a 2012-től e téren megjelenő adóteherrel együtt 
nem haladhatja meg a 2011. évi eredeti előirányzatot. Ezért   javasoljuk a jövő 
évre is keret tervezését, az 1. sz. melléklet részletezése szerint. 
 
A táblázatban felsorolt nagyrendezvényeket számos program kíséri, melyeket az 
intézmények saját szervezésében és költségvetésükből valósítják meg, valamint 
a városban működő civil szervezetek biztosítják.  
Az előterjesztés elkészítését többszöri egyeztetés előzte meg a város 
közművelődési intézményeinek vezetőivel és a rendezvények szervezőivel, 
valamint civil szervezetek vezetőivel.  



 
Felhívom a figyelmet arra, hogy ezen kívül további kiadások kapcsolódnak a 
programok lebonyolításához (kitüntetettek személyi juttatásai + járulékköltségei 
valamint tárgyi ajándékai, reprezentáció, állófogadások, tüzijáték, hirdetés 
költségei), melyet a polgármesteri hivatal nemzetközi kapcsolatai, polgármesteri 
reprezentáció, és hivatali reprezentáció előirányzatai terhére biztosítottunk. 
 
Így a fentieket figyelembe véve mindösszesen  13.973.e.- Ft-ból valósulhattak 
meg a 2011. évi  rendezvények.  
Ehhez képest a fentiekben jelzett és elfogadásra javasolt 10 MFt jelentősen 
kisebb összeg a 2012. évi költségvetésben. Továbbra is szükség van a 
rendezvények járulékos költségeinek biztosításához a polgármesteri hivatal 
költségvetésében tervezett, fent említett előirányzatok biztosítására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport-, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.  
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sport-, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2012. évi tervezett komlói 
programokat és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A képviselő-testület Komló 2012-ben tervezett programjait megismerte, 
azt tudomásul veszi.  

 
2. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletben 

szerepeltesse a kulturális programokhoz biztosított 10MFt önkormányzati 
támogatás összegét.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

K o m l ó , 2011. november 28. 
        Polics József 
        polgármester



 
2012. évi NAGYRENDEZVÉNYEK 

A Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, és a civil szervezetek rendezésében 
 
IDŐPONT HÓ/NAP PROGRAM MEGNEVEZÉSE PROGRAM JELLEGE :  SZERVEZŐ INTÉZMÉNY  TÁMOGATÁSI IGÉNY (Ft) 
2012. január 16-22.  A Magyar Kultúra Hete * Kiállítás, színházi műsor, 

táncház 
Közösségek Háza - Színház  100.000  

2012. április 13-14.  Mindenmás Fesztivál * Alternatív ifjúsági fesztivál 
(zenei és kortárs színházi) 

Közösségek Háza – Színház  1.000.000 

2012. április 30. 
 

IX. Európa–Nap Déli Kapu 
Örökség Fesztivál *  

Nemzetközi folklór fesztivál KH – Színház,  
Pöndöly Egyesület  

1.000.000 

2012. május vége Komló és környéke 
bányászainak IV. találkozója 

Bányászhagyományok 
ápolása 

Civil szervezetek 350.000 

2012. május 27. Városi Gyermeknap Családi- és gyermekprogram KH – Színház, CSGYSZ 200.000 

2012. június 
1.8.15.22.29. péntek 

KH nyári sorozat *  
5 alkalom 

Színházi - és zenei műsorok 
/KH kert 

Közösségek Háza - Színház 800.000 

2012. július 
1.8.15.22.29. vasárnap 

TópArt Tófesztivál *  
5 alkalom 

Koncertek és tánc – 
műsorok/Sikonda 

Közösségek Háza - Színház 800.000  

2012. augusztus eleje V. Civil Nap, Sikondai Nap Zenei és táncprodukciók Civil szervezetek 150.000 
2012. augusztus 
4.11.18.25. szombat 

Street Arts – Utcazene című 
sorozat ÚJ !  5 alkalom 

Szombat esténként / Városház 
tér  

KH – Színház,  
Ifjúsági alakulatok 

500.000 

2012. augusztus 20. Szent István Nap Családi nap a 48-as téren Fidelitas - KH 500.000 

2012. szeptember 1-2. Komlói Napok * Eszperantó 
tér  

Szabadtéri műsorok  Közösségek Háza - Színház 3.500.000 

2010. december 2-4. Borbála – Napok * 
 

Közkincs gála Közösségek Háza - Szinház 100.000  

Valamennyi rendezvény hatósági engedélyeztetésével, egészségügyi-, rendezvénybiztosítási- és szerzői 
jogdíjfizetési kötelezettségeivel kapcsolatos kiadások tervezett keretösszege:  

1.000.000 

Összesen : 10.000.000 
 
A * jellel szereplő rendezvények a KH DDOP pályázatának indikátor-programjai, melyeket 2017-ig kötelező jelleggel meg kell rendezni. 
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