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Az előterjesztés tárgya:  Nem költségvetési szervi pótigények 
 

Iktatószám: 5666/2015.  Melléklet: 3 db 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető 

  

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

 

SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 11. pont 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet III/C. 9. pont 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívottak:Deák Imre Komlói Polgárőr Egyesület vezetője 

  Nyers György Nagycsaládosok Komlói Egyesületének vezetője 

  Ordas Miklós KBSK Kft. ügyvezetője 

  Orsós Ferenc Belső Tűz Egyesület elnöke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetésében az előző évekhez képest magasabb, 54 MFt-os 

összeget különítettünk el a nem költségvetési szervi támogatásra. Ennek felosztásáról a 

31/2015. (III.30.) sz. határozatával döntöttünk. 

A keret teljes egészében felosztásra került, tartalékképzésre nem került sor. 

A döntést követő időszakban több támogatásra érdemes kérelem érkezett be 

önkormányzatunkhoz az alábbiak szerint: 

 Mint ahogy arról a képviselő-testületet már tájékoztattam, a Komlói Polgárőr 

Egyesület lehet a házigazdája a 2015. évi Országos Polgárőr Találkozónak. Az ezzel 

kapcsolatos többlet kiadások csak részben biztosíthatóak szponzori és egyéb forrásból, 

így szükséges a rendezvény sikeres lebonyolításához 650 eFt többlet támogatás 

biztosítása a fent említett határozatban biztosított 350 eFt-on felül. 

 A Komlói Bányász Sportkör Kft. 1. sz. melléklet szerinti kérelmében jelezte, hogy az 

önkormányzattal egyeztetett formában a KBSK-tól átvállalt Szigetvári 

Takarékszövetkezet felé fennálló hitel fedezete eredeti kérelmükben nem került 

beépítésre. Szakmai programjukat csak 1.250 eFt többlet támogatás mellett tudják 

maradéktalanul megvalósítani. Az összeg 2015. márciusáig biztosítja a kötelezettségek 

fedezetét. Jövő évtől a Kft. az ez irányú igényét eredeti támogatási igényében 

szerepelteti. 

 TÁMOP pályázatban vett részt a Nagycsaládosok Komlói Egyesülete és a Belső Tűz 

Egyesület. A pályázat célja hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása volt. A 

pályázat kapcsán a szerződésben vállalniuk kellett három hónap továbbfoglalkoztatást, 

melyhez nem rendelkeznek elegendő saját forrással. Mindkét egyesület mellékelt 

kérelmük alapján támogatást kér a pályázat sikeres lezárása érdekében a 

továbbfoglalkoztatás pénzügyi fedezetének biztosításával.  

A Nagycsaládosok Komlói Egyesülete 1.035 eFt, a Belső Tűz Egyesület 1.534 eFt 

támogatás megítélését kéri.  

 

Mind a négy kérelmet támogatásra érdemesnek tartom és javaslom azok jóváhagyását. Kérem 

a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a nem költségvetési 

szervek pótigényének jóváhagyásáról.  

 

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, 

valamint oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslatainak figyelembevételével – a 

nem költségvetési szervi pótigényekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a Komlói Polgárőr Egyesületnek 650 eFt, a Komlói Bányász Sportkör 

Kft-nek 1.250 eFt, a Nagycsaládosok Komlói Egyesületének 1.035 eFt, a Belső Tűz 

Egyesületnek 1.534 eFt működési támogatást biztosít a költségvetési rendelet 6.1.1. sz. 

melléklet „befizetési kötelezettségek” rovat terhére.  

 

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

Komló, 2015. május 22. 

          Polics József 

          polgármester 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 
 

 

 


