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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzata jogosulttá vált a települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatására a szociális bentlakásos és átmeneti intézményekben foglalkoztatottak 
műszakpótléka tekintetében. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Komló Térségi 
Integrált Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalan Szálló esetében 1.039.056,- Ft, míg az 
önkormányzatunk által fenntartott intézményi feladata tekintetében 96.625,- Ft, azaz 
mindösszesen: 1.135.681,- Ft igényelhető. 
 
A támogatási igény benyújtására az EBR42 elektronikus felületen sor került, ugyanakkor a 
miniszteri döntésig, azaz december elejéig pótlólagosan be kell nyújtanunk a képviselő-
testület e tárgyban hozott határozatát. 
Az előterjesztéshez mellékelem a benyújtott támogatási kérelmünket. (1. sz. melléklet) 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, e pótlék önkormányzati forrás terhére folyamatosan 
kifizetésre kerül, így a többlet forrás többlet kiadás híján a hiányt csökkenti. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével utólagosan hagyja jóvá támogatási igényünket és hatalmazzon fel az 
azzal kapcsolatos ügyintézésre. 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésben, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a támogatási igény benyújtása a 
belügyminiszterhez a szociális ágazatban dolgozók műszakpótlékának rendezésére című 
előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 
 
1. A képviselő-testület egyetért az 1.135.681,- Ft összegű rendkívüli támogatás 

igénylésével a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben 
foglalkoztatottak műszakpótléka kapcsán. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igénylése és felhasználása 

tekintetében teljes körűen eljárjon. 
 
 
Határid ő: azonnal, illetve 2018. január 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2017. november 22. 
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          polgármester 
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