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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 19-én  
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatásából sportcélra 

 tartalékba helyezett összeg felosztása 

 

Iktatószám: 981/2014. Melléklet: 2 db 

 

A napirend előterjesztője: Kupás Tamás Levente alpolgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea városüzemeltetési és intézmény- 

 felügyeleti irodavezető 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság 

SZMSZ I. melléklet III/C.) 4. pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívott: Szigeti Szabolcs e-mail: komlosportkft@gmail.com 

 

 

 

A határozatot kapják:Szigeti Szabolcs ügyvezető Komló Sport Kft. Pécsi út 44. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint Önök előtt is ismert, 2014. március 6-iki ülésünkön a 31/2014. sz. határozattal döntöttek 

a nem költségvetési szervek 2014. évi támogatásáról az e célból létrehozott ad hoc bizottság 

javaslata alapján, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 

figyelembevételével. 

 

A jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező határozat 3. pontjában úgy rendelkezett a 

Tisztelt Képviselő-testület, hogy 6,5 millió Ft-ot sportcélú támogatásra tartalékba helyez, 

amelynek felosztásáról az ideiglenes bizottság véleményének figyelembevételével a június 

havi rendes ülésen dönt. Ezen határozati pont elsődleges indoka az volt, hogy a tartalék 

terhére a képviselő-testület – igazodva az év közben bekövetkező változásokhoz, 

történésekhez – későbbi döntéseiben alkalmazkodni tudjon és legyen ehhez szükséges szabad 

forrás. 

 

Szintén ismert Önök előtt, hogy a Komló Sport Kft. kézilabda szakosztálya nagyszerű idényt 

teljesítve a másodosztályú bajnokságon II. helyezést ért el, és ezzel jogot szerzett az első 

osztályban történő indulásra. A kézilabda sportnak nagy hagyományai vannak a városban, 

teljesen indokolt az első osztályban való szereplés. Ez jelentős központi többletforrásokat is 

jelent, de szükséges hozzá önkormányzatunk fokozottabb kötelezettségvállalása is. A Komló 

Sport Kft. ügyvezetője, Szigeti Szabolcs úr az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kérelmet 

juttatta el hivatalunkhoz.  

 

A fenti indokok alapján gondoskodom az ideiglenes bizottság ismételt összehívásáról, és 

kezdeményezem, hogy a bizottság a 6,5 millió Ft sportcélra tartalékba helyezett támogatási 

összeget teljes egészében a Komló Sport Kft. részére javasolja megítélni támogatásként. 

Amennyiben az ideiglenes bizottság ezzel egyetért, úgy az alábbi határozat elfogadását 

javaslom a képviselő-testületnek. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztésében, az 

ideiglenes bizottság javaslata alapján, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a nem költségvetési szervek 

támogatásából sport célra tartalékba helyezett összeg felosztásáról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza:  
 

1.) A képviselő-testület kifejezi elismerését a Komló Sport Kft. által működtetett 

kézilabda szakosztály és korosztályos csapatainak kiemelkedő eredményeivel 

kapcsolatban. 

2.) A képviselő-testület a 31/2014. (III.6.) sz. határozata 3. pontjában a nem költségvetési 

szervek 2014. évi támogatásából sport céllal tartalékba helyezett 6,5 millió Ft összeget 

a Komló Sport Kft. részére biztosítja működési célú támogatásként. 

 

Felelős: Kupás Tamás Levente alpolgármester, 

Határidő: 2014. december 31-ig, folyamatos 

 

Komló, 2014. június 12. 

 

 Kupás Tamás Levente 

 alpolgármester 
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1. sz. melléklet 

 

 

K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2014. március 06-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2014. (III.06.) sz. határozata 

 

Nem költségvetési szervek 2014. évi támogatása 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztésében, az 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével –

megtárgyalta a nem költségvetési szervek támogatására beérkezett pályázatokat. 

 

1.)A képviselő-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére, a 

táblázatban meghatározott támogatást biztosítja 2014. évre vonatkozóan. 

 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2014. március 30. napjáig a társadalmi 

szervezetekkel kösse meg a támogatási megállapodást, a pályázatban megjelölt célok 

figyelembe vételével. 

 

3.) A képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az önkormányzat 2014.évi 

költségvetésében rendelkezésre álló 26 000 e Ft keretösszegből 6 500 e Ft-ot sport célú 

támogatásra tartalékba helyez, melynek felosztásáról az ideiglenes Bizottság véleményének 

figyelembe vételével a június havi rendes ülésén dönt. 

 

 

Határidő:   2014. március 30. 

Felelős:   Polics József polgármester 

   Kupás Tamás Levente alpolgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző         polgármester 
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2. sz. melléklet 

 

 


