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

2015. december 10-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Polgármesteri keret visszapótlása 
 
Iktatószám: 9060/2015.   Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette: Simon Andrásné marketing-ügyintéző 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az idei évben több olyan nagyrendezvény megszervezésére és lebonyolítására is 
sor kerülhetett városunkban, amelyek a költségvetés tervezésekor még nem 
voltak ismertek, a rendezvénytervben és a költségvetési rendeletben sem 
szerepeltek.  
 
Mint Önök előtt is ismert, Szinyákovics Béla, városunk ismert és elismert lakója 
– településünk jó hírét messzire eljuttatva - idén nyáron 8000 km-t tett meg 
kerékpárjával Lappföldre, Rovaniemibe (ezt követően még távolabb, az északi 
fokra Nordkappba is eljutott első komlóiként) és meghívta hozzánk Joulupukkit, 
a finn Mikulást, aki a meghívásnak eleget téve, sokunk örömére 2015. december 
2-án látogatást tett városunkban.  
 
Látogatásának és a látogatás előkészítésének költsége rendkívüli intézkedés 
keretében a polgármesteri keret terhére megelőlegezésre került. Tekintve, hogy a 
„Mikulás nap” városi szintű rendezvény lett, indokolt az összeg visszapótlása a 
polgármesteri keretbe, forrása az önkormányzati költségvetésbe „egyéb dologi” 
kiadásra betervezett előirányzat terhére biztosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével döntsön a 
költségvetési pótigényről. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
A képviselő-testület –a jegyző előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a polgármesteri keret 
visszapótlásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a Komló város 2015. évi költségvetéséről szóló 

8/2015. (III.6.) sz. rendeletben az önkormányzat „egyéb dologi” 
előirányzata címen szereplő összeg terhére 200.000.- Ft átcsoportosítását 
rendeli el a polgármesteri keret visszapótlására. Utasítja a jegyzőt, hogy a 
soron következő rendeletmódosításon az előirányzat átvezetéséről 
gondoskodjon. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2015. december 3. 
 
        dr. Vaskó Ernő 
        címzetes főjegyző 


