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

2017. november 14-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Komló Sport Kft. visszatérítendő működési támogatása  
 
Iktatószám: /2017.  Melléklet: 1 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. 
pontok  

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott:  
Szigeti Szabolcs Komló Sport Kft. ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Korábbi évekhez hasonlóan a látványsportágak működtetéséhez kapcsolódóan igényelhető 
TAO támogatás igénylése és folyósítása nincs összhangban az adott szakosztályok 
működéséhez szükséges folyó finanszírozással. A Komló Sport Kft. e probléma kapcsán 
mellékelt visszatérítendő támogatás iránti kérelemmel fordult hozzánk. 
Emlékeztetem a T. Képviselő-testületet, hogy a TAO támogatás igénylésének egyik feltétele a 
tartozásmentesség folyamatos biztosítása az igénylő szervezetek részéről. Ehhez szükséges a 
folyamatos likviditás biztosítása.  
A mellékelt levél szerinti TAO támogatások év végéig biztosítják a működéshez szükséges 
fedezetet, beleértve a korábban igénybe vett 22 MFt-os támogatás megelőlegezés 
visszafizetését is.  
A Kft. ügyvezetőjével folytatott egyeztetések alapján 50 MFt-os nagyságrendű támogatás 
NAV-tól történő leigénylése folyamatban van, illetve a szükséges teljesítés igazolások 
benyújtását követően a Szerencsejáték Zrt. TAO támogatása is folyósításra kerül. Ennek 
megfelelően a kért 11 MFt összegű visszatérítendő működési támogatás 2017. december 15-ig 
történő visszafizetése garantált. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével hagyja jóvá a még tárgyévben 
visszatérülő 11 MFt visszatérítendő működési támogatás soron kívüli folyósítását. 
 
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 – a visszatérítendő működési támogatás nyújtásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a folyamatos működés – a TAO támogatás beérkezéséig történő - 
biztosítása érdekében 11.000.000,-Ft összegű visszatérítendő működési támogatást biztosít a 
Komló Sport Kft-nek 2017. december 15-i visszafizetési határidővel az önkormányzat dologi 
előirányzatai terhére haladéktalan visszapótlási kötelezettség mellett.  
Felhatalmazza a polgármestert a működési célú pénzeszköz-átadásról szóló megállapodás 
aláírására.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor az előirányzat-
változást vezesse át. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2017. november 14. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 



 

 
 


