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Meghívott: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Városunkban jövő év elején  - hagyományos módon, már hatodik alkalommal - 
a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület, valamint önkormányzatunk 
közös szervezésében megrendezésre kerül a Komló Városi Nemzetközi 
Kolbásztöltő Fesztivál.  
 
Már folynak a VI. Fesztivál szervezésével járó előkészületek, a rendezvényre 
2016. február 6-án kerül sor. A rendezvény lebonyolításával járó kiadásokhoz 
Komló Város Önkormányzata egyrészt támogatást biztosított az előző években 
is a szervező egyesületnek, másrészt az esemény nemzetközi jellege miatt a 
nemzetközi kapcsolatok előirányzat terhére vendégül látta az érkező 
delegációkat.  
 
Figyelembe véve az előző évi tapasztalatokat, a rendezvény folyamatosan 
bővülő résztvevői körét és a meghívott testvérvárosi vendégeink számát 
javaslom, hogy a következő évi költségvetés terhére, a nagyrendezvények 
keretösszegen belül biztosítsunk 900 eFt-os költségkeretet, 600 eFt-ot a 
Honismereti és Városszépítő Egyesület céljellegű támogatására, és 300 eFt-ot 
pedig a delegációk vendégül látásának (szállás, étkezés, kísérőprogram és ezek 
reprezentációs adóvonzata) költségeire.  
E költségek jellegüknél fogva az év eleji átmeneti gazdálkodás rendeleti 
felhatalmazáson alapuló keretein belül nem rendezhetők. 
 
Mivel önkormányzatunknak még nincs és várhatóan a rendezvényig sem lesz a 
jövő évre elfogadott költségvetése, ezért a nagyrendezvény - önkormányzat által 
biztosított - költségeinek fedezetéről most szükséges dönteni. 
  
A költségek jóváhagyás esetén a 2016. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével hagyja 
jóvá a jövő évi nagyrendezvényhez szükséges költségkeretet. 
 
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 javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a VI. Komlói 
Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvény költségkerete című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 



1. A képviselő-testület 900 eFt összegű előirányzatot biztosít a 2016. évi 
költségvetés terhére a 2016. február 6-án megrendezésre kerülő VI. 
Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál támogatására.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban 
jóváhagyott előirányzat terhére 600 eFt összegű működési célú 
pénzeszköz átadására kössön megállapodást a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesülettel, mint rendezővel. A fennmaradó 300 eFt 
előirányzat terhére az önkormányzat gondoskodik a testvérvárosok 
képviseletében meghívott vendégek ellátásáról. 
 

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetés 
tervezésekor jelen határozattal jóváhagyott összeget a nagyrendezvények 
előirányzat összeállításakor szerepeltesse. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2015. november 19. 
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