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Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SZMSZ. 1. melléklet III./C.) 4. pont

Meghívott:
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Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a nem költségvetési szervek támogatása
című pályázat hosszú évek óta nyújt támogatást a civil szervezetek, egyesületek részére,
amelyet a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló
24/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete szabályoz.
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 159/2019. (XII.12.) sz. határozatában
döntött a nem költségvetési szervek 2020. évi támogatási kérelmeinek benyújtási és elbírálási
feltételeiről.
A „nem költségvetési szervek támogatására” című felhívásra a költségvetési évet megelőző év
március 1. előtt bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi személyiséggel rendelkező nem
költségvetési szervek nyújthattak be pályázatot, amelyek a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy
és bűnmegelőzés, illetve egyéb társadalmilag hasznos, nyilvános tevékenységet folytatnak
A támogatási igényeket 2020. január 15. napjáig lehetett benyújtani. A határidőben beérkezett
kérelmekről készült kimutatás jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében található.
A pályázat odaítélésének feltétele, hogy az előző évben támogatásban részesült szervezetek, az
idei év január 15. napjáig elkészítsék szakmai és pénzügyi beszámolójukat.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a CLLD helyi
felhívásra pályázatot benyújtott szervezetek támogatásban nem részesülnek.
A Képviselő-testület a 159/2020. (XII.12.) sz. határozat 3.) pontjában felkérte a Jogi, ügyrendi
és közbeszerzési bizottság elnökének vezetésével a bizottsági elnököket, valamint Bareithné
Benke Nikolett települési képviselőt, hogy a beérkező támogatási kérelmek alapján készítsen
javaslatot a nem költségvetési szervek keretösszegének felosztására.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Komló Városért Alapítvány részére
megállapított 650.000.-Ft támogatási összeg folyósítása kerüljön felfüggesztésre, annak
kifizetésére és a támogatási szerződés aláírására a képviselő-testület külön döntése alapján
kerüljön sor.
A munkacsoport 2020. március 2-án tartott ülésén javaslatot tett a rendelkezésre álló
keretösszeg felosztására, mely javaslat jelen előterjesztés 1. sz. mellékletben található. A
munkacsoport a javasolt támogatási összegeket többségében egyhangúlag elfogadta, három
támogatott esetében 3 igen és 1 nem szavazat mellett, egy támogatott esetében 3 igen és 1
tartózkodás mellett került sor döntéshozatalra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok véleményének
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

II.
Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018.
(XI.30.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a Képviselő-testület
egyedi döntése alapján nyújtott támogatás odaítélésének feltételrendszerét.

„ 8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének terhére kérelemre – a nem
költségvetési szervek támogatása pályázati eljárástól eltérően - egyedi döntés alapján
támogatást nyújthat.
(2) A támogatás célja elsősorban – de nem kizárólagosan – a helyi média, kulturális, ifjúsági,
egészségügyi és sportélet fejlesztése, valamint egyéb társadalmi célból hasznos, nyilvános
tevékenység folytatása.”
A Képviselő-testület 9/2020. (II.20.) sz. határozata az alábbiak szerint rendelkezik:
„2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletben meghatározott
keretösszegből 15 millió Ft felhasználását felfüggeszti azzal, hogy az a későbbiekben a helyi
médiaszolgáltatások finanszírozására szolgál.
3.) A Képviselő-testület felkéri a nem költségvetési szervek támogatásának felosztására
javaslatot tevő munkacsoportot, hogy a médiaszolgáltatás feladat ellátásának tárgyában
folytasson egyeztetéseket, és a támogatás megítélésére a Képviselő-testület márciusi ülésére
tegyen javaslatot.”
A munkacsoport egyeztetéseket folytatott az elmúlt testületi ülést követően, annak érdekében,
hogy az átfogó városmarketing, valamint az egységes médiafeladatok ellátása a
legszínvonalasabb módon valósulhasson meg a jövőben.
Tájékoztatom a Tisztlelt Képviselő-testületet, hogy a Hétdomb Nonprofit Kulturális és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Pályázó) pályázatot nyújtott be
egységes, komplex, városi szintű média megjelenés feladat ellátására, 15 millió Ft összegű
támogatási igény megjelölésével.
A beérkezett kérelem alapján Pályázó az alábbi feladatok elvégzését biztosítja:
-

-

a www.komlo.hu honlapról hozzáférés biztosítása a Komló Város Önkormányzata által
működtetett www.komloonk.hu honlaphoz,
biztosítja a nyilvános aktuális információk, hírek elérhetőségét: (pl: helyi autóbusz
menetrend, orvosi rendelők elérhetősége)
tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületi ülésekről a lakosság számára,
támogatja a helyi civil szervezetek bemutatásához, működéseihez kapcsolódó
kiemelkedő hírek megjelenítését,
támogatja a helyi cégek, intézmények, szolgáltatók elérhetőségét biztosító linkek,
továbbá a kiemelkedő jelentőségű hírek megjelenítését,
információs anyagot tartalmaz a városról, a városi intézményekről,
támogatja a testvérvárosi kapcsolatok bemutatására vonatkozó híreket,
megjeleníti a kulturális programajánlatokat, turisztikai információkat,
biztosítja a pályázati kiírások, álláshirdetések, pályázati eredmények,
formanyomtatványok közzétételét,
átfogó, kulturált, esztétikus, könnyen kezelhető és jelentős médiafelületek biztosítása,
mely rugalmas és könnyen bővíthető,
kötelezettséget vállal arra, hogy a „Komlói Napló” újság 2 hetente 8 oldal
terjedelemben, színes kivitelben megjelenteti, mely a „Komlói Napló” újság önállóan
kerül terjesztésre,
kötelezettséget vállal arra, hogy a „Komlói Napló” újság, valamint Komló város
honlapja tekintetében egységes, elegáns arculati megjelenést alakít ki,
vállalja Képviselő-testület által megtartott nyilvános rendes, és előre leegyeztetve
rendkívüli üléseinek, az ülés megnyitásától annak bezárásig folyamatosan, valamint a

-

-

-

felvétel szabványos digitális formátumban való rögzítését, valamint az ülésről készített
felvétel legalább három alkalommal sugározni az üléstől számított legközelebbi
adásnapig,
a városi rendezvénynaptárban szereplő programokról, eseményekről felvételek
készítése, azokból hetente egyszer legalább 10 perc időtartamú szerkesztett műsorszám
elkészítése, és annak legalább három alkalommal való sugárzása,
hetente egyszer legalább 10 perc időtartamú vágott anyag rögzítése és sugárzása
egyházi, sport, civil rendezvényekről vagy olyan témában, amely közérdeklődésre
tarthat számot.
sajtótájékoztatók rögzítése és sugárzása, Támogatott által kezelt online felületekre való
feltöltése,
képújságban való megjelenés biztosítása.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nem költségvetési szervek támogatásának
felosztására javaslatot tevő munkacsoport 2020. március 2. napján megtartott ülésén döntött
arról, hogy a Hétdomb Nonprofit Kulturális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
megállapodás megkötését javasolja a Képviselő-testületnek.
Fentiek alapján kérem, hogy a jelen előterjesztés 2 sz. mellékletét alkotó megállapodás
megkötését támogatni szíveskedjenek!
A Rendeletben rögzített szabályok szerint Támogatott a támogatás megítélését követő év január
15. napjáig a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít Támogató
részére.
A Rendeletben meghatározottak szerint a pályázati feltételektől a pályázó a Képviselő-testület
egyedi döntése alapján eltérhet.
Javaslom, hogy az egységes médiafeladatok ellátásra vonatkozó szerződés 2020. április 1.
napjától 2021. március 31. napjáig kerüljön megkötésre, azzal az eltéréssel, hogy a szakmai és
pénzügyi beszámoló benyújtására 2021. április 30. napjáig köteles a Támogatott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottsági
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen!

vélemények

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A Képviselő-testület a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökének előterjesztésében –
a Humán bizottság, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a nem költségvetési
szervek 2020. évi támogatása című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére a
táblázatban meghatározott támogatást biztosítja a 2020. évre vonatkozóan.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2020. április 30. napjáig az 1. sz.
mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetekkel kösse meg a támogatási
megállapodást a pályázatban megjelölt célok figyelembevételével.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Barbarics Ildikó bizottsági elnök
3.) A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Komló Városért Alapítvány részére
megállapított 650.000.- Ft támogatási összeg folyósítását felfüggeszti azzal, hogy annak
folyósítására a képviselő-testület külön döntése alapján kerülhet sor.

4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a városi egységes médiafeladatok ellátása
érdekében a Hétdomb Nonprofit Kulturális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság részére 15 millió Ft összegű támogatást nyújt.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozati javaslat 2.
sz. melléklete szerinti megállapodást aláírja.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Polics József polgármester

K o m l ó, 2020. március 2.
dr. Barbarics Ildikó
bizottsági elnök

1. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása

Ssz.

A pályázó szervezet neve

1.

Komló és Térsége
Televízió
Komló, Kossuth L. u. 21.

2.

Baranya Televízió
Kulturális és Szolgáltató
Kft.
Komló, Kossuth L. u. 121.
Összesen

2019. évi
támogatás
összege (Ft)

2020. évi
igényelt
támogatási
összeg (Ft)

Munkacsoport által
javasolt 2020. évi
támogatás összege
(Ft)

250 000

2 500 000

1 500 000

250 000

2 500 000

1 500 000

500 000

5 000 000

3 000 000

A 2020. évre igényelt támogatás
tervezett felhasználásának rövid
leírása
Televíziós
műsor
előállítása,
megnövekedett személyi jellegű kiadások
fedezése
Televíziós műsor előállítása, működési
jellegű költségek finanszírozása, a HétDomb
Filmfesztivál
negyedik
alkalommal történő megrendezése.

2019. évi
támogatás
összege (Ft)

2020. évi
igényelt
támogatási
összeg (Ft)

Munkacsoport
által javasolt
2020. évi
támogatás összege
(Ft)

Ssz.

A pályázó szervezet neve

3.

Hétdomb Természetbarát
Egyesület
Komló, 48-as tér 1.

100 000

160 000

120 000

4.

Komlói Bányász Sportkör
Kft.
Komló, Pécsi út 44.

50 000 000

39 448 073

37 000 000

5.

Komlói Női Kézilabda
Egyesület
Komló, Hársfa u. 8/2.

200 000

500 000

300 000

6.

Komlói Bányász Horgász
Egyesület
Komló, Kossuth L. u. 101.

100 000

300 000

120 000

65 000 000

83 250 000

70 000 000

7.

Komló Sport Kft.
Komló, Pécsi út 44.

A 2020. évre igényelt támogatás
tervezett felhasználásának rövid
leírása
Teljesítménytúrák, emléktúrák, túra
táborok
szervezése,
városi
rendezvényeken
való
részvétel
biztosítása. Vetítéses előadások tartása.
Versenysportok (labdarugó szakosztály,
boksz, teke, sakk szakosztály) működési
feltételeinek biztosítása, új eszközök,
felszerelések
beszerzése,
KBSK
telephely működtetési költségeinek
fedezése.
Versenysport
számára
toborzás, különböző tornák rendezése.
A női kézilabda népszerűsítése.
Edzéseken, versenyeken való részvétel
biztosítása (nevezési díj, terembérleti díj,
játékvezető finanszírozása), valamint
működési
jellegű
költségek
(sporteszközök) biztosítása.
Gyermekhorgász versenyek rendezése,
városi rendezvényekhez kapcsolódó
programok lebonyolítása, versenyeken
való részvétel biztosítása. Működési
kiadások fedezése.
Szakosztályok (kézilabda, kosárlabda,
asztalitenisz,
úszás)
működési
költségeinek fedezése, versenyeken való
részvétel biztosítása.

8.

9.

Városi Diák- és
Szabadidősport Egyesület
Komló, Bányász u. 1.

Diák és Öntevékeny
Körök Egyesülete
(DÖKE)
Komló, 48-as tér 1.

80 000

80 000

80 000

500 000

3 000 000

500 000

10.

Kék Kokasok Tollas
Csapat
Komló, Székely B. u. 53.

80 000

80 000

80 000

11.

Villa Complov Sport Club
Komló, Vájáriskola u. 3.
4/13.

70 000

300 000

70 000

Komlói Tenisz és Sí Club
Közhasznú Egyesület
Komló, Móricz Zs. u. 4-6.

-

300 000

-

12.

Versenyekhez kapcsolódó költségek
fedezése, bajnokságok szervezése,
rendezvényeken
való
részvétel
biztosítása.
Négy évszak futás, 2020 másodperces
futás, Jó szerencsét, Négy évszak és
ingyenes kerékpártúrák szervezése,
Mozduljunk
meg
együtt
rendezvénysorozat keretén belül 10
alkalommal
ingyenes
részvétel
biztosítása komlóiaknak különböző
sportágak
megismerésére,
asztalilabdarúgás,
a
kézilabda
csapat
támogatása,
Eleven
úszóiskola
működtetése és a 2020 kosárgála
szervezése.
Programok szervezése, nyílt napok
biztosítása az érdeklődők részére,
versenyeken való részvétel, gyalogtúra
szervezése.
Versenyekre való eljutás biztosítása
minden versenyző számára, városi
rendezvényeken való részvétel, Komló
Kupa országos szabadidős vívóverseny
rendezése és a tervek között szerepel a
kardvívó utánpótlás vidéki bajnokság
megrendezése.
Pálya tartozékok és pálya karbantartó
eszközök beszerzése. Klubhelység
berendezési tárgyainak cseréje

13.

14.

15.

Komlói Kyokushin Karate
Egyesület
Komló, Alkotmány u. 41.

100 000

C.H.K. Sport Egyesület
Komló, Vértanúk u. 48.
4/15.

-

250 000

Csillag Mazsorett
Egyesület

-

313 000

Összesen

116 230 000

300 000
50 000

-

50 000

128 281 073

108 370 000

Saját szervezésű karate tábor az Orfűi
Lovas panzióban szeptemberben, ahol a
részvevők találkozhatnak magasabb
öves meghívott mesterekkel, ezzel
fejlődésüket elősegítve. A karate dojo
színvonalának fenntartása.
Komlói
rendezvényeken,
iskolai
sportnapokon való bemutató részvétel,
országos,
helyi
és
házi
sportrendezvények szervezése, a Komlói
Ökölvívó Kupa újraindítása.
A junior és felnőtt csoportok
formaruháinak
beszerzése,
karbantartása. A versenyeken való
részvétel biztosítása nemzetközi és hazai
szinten.

Ssz.

16.

17.

18.

A pályázó szervezet neve

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Komló, Városház tér 1.

Magyar Vöröskereszt
Baranya Megyei
Szervezete
7629 Pécs, Dobó István
utca 89.

Légúti Betegek Komlói
Egyesülete
Komló, Kossuth L. u. 103.

2019. évi
támogatás
összege (Ft)

2020. évi igényelt
támogatási
összeg (Ft)

Munkacsoport
által javasolt
2020. évi
támogatás
összege (Ft)

-

390 000

-

120 000

120 000

120 000

50 000

100 000

70 000

A 2020. évre igényelt támogatás
tervezett felhasználásának rövid
leírása
Minden évben megrendezésre kerül a
Komlói
Nemzetközi
Kolbásztöltő
Fesztivál, Virágos Komló 2019-2020,
Nőnapi köszöntő, ünnepi koszorúzás,
virágvásár szervezése, májusfa állítás,
honismereti és környezetvédelmi napok
szervezése,
Nemzetközi
Ifjúsági
Környezetvédő és Honismereti tábor
szervezése, Ízek utcája a Komlói
Bányásznapok keretén belül, országos
találkozókon
való
részvétel,
kirándulások,
megemlékezések,
konferenciák, klubok szervezése.
Szakmai
tevékenységek
(elsősegélynyújtó tanfolyamok, Komlói
Napokon
elsősegélynyújtó
őrjárat
szervezése)
szociális
programok
(adománygyűjtés) véradás szervezés
során felmerülő költségek fedezése
komlói önkéntes diákok Balatoni
Elsősegélynyújtó Szolgálatban történő
részvétele
Civil
fórumokon,
városi
rendezvényeken,
továbbképzéseken,
taggyűlésen
való
részvétel,
kirándulások, programok szervezése.
Működési jellegű költségek fedezése

Komlói Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
Komló, Városház tér 1.

50 000

100 000

50 000

20.

Komlói Polgárőr
Egyesület
Komló, Városház tér 3.

400 000

500 000

400 000

21.

Nyugdíjas Egyesület
Komló
Komló, Városház tér 4.

60 000

120 000

80 000

Komlói Cukorbetegek
Egyesülete
Komló, Körtvélyes u. 13.

70 000

90 000

80 000

50 000

50 000

50 000

19.

23.

23.

Komlói ILCO Egyesület
Komló, Majális tér 1.

Kiemelt programok (Szabó Lőrinc 120.
évfordulója, Faludy György 100.
évfordulója, Fekete István írásainak
nyomában)
megvalósítása,
vendégelőadók meghívása, kirándulások
szervezése során felmerülő költségek
finanszírozása, valamint a kiadvány
készítése
költőnők
írásainak
összegyűjtésével.
Bűnmegelőzési
és
vagyonvédelmi
tevékenység biztosítása, a Komlói
Rendőrkapitányság
munkájának
segítése, önkormányzati rendezvények
biztosítása,
mindezekhez
a
híradástechnikai eszközök beszerzése,
üzemelési
költsége,
formaruhák
vásárlása és a 2 db gépkocsi üzemelési
költségeinek biztosítása.
Valpovi testvérváros nyugdíjasainak
fogadása,
számukra
programok,
kirándulás
szervezése.
A
tagok
gyógyfürdőbe történő kirándulása.
Az Egészségfejlesztési Irodában orvosi
előadások,
mérések
biztosítása,
Szigetvári Gyógyfürdő látogatása, nyári
vetélkedő szervezése, 3 napos kirándulás
Fertőd és környékén, részvétel az
Országos
Diabétesz
Világnapon,
anyagbeszerzés tervezése.
Kirándulások, rendezvények szervezése,
a mohácsi stomás betegek meghívása,
vendégül látása.

24.

25.

26.

27.

MBSZ Komlói Nyugdíjas
Alapszervezet
Komló, Városház tér 4.

60 000

100 000

80 000

Pöndöly Néptánc és
Hagyományőrző Egyesület
Komló, 48-as tér 1.

-

800 000

-

Komlói Országjárók Baráti
Köre Egyesület
Komló, Alkotmány út 4.

50 000

50 000

50 000

-

500 000

-

Súgólyuk Színjátszókat és
Előadóművészeket
Támogató Egyesület
Komló, Kossuth L. u. 97.

Jogsegély nyújtó szolgálat működtetése,
bányászati
emlékhelyek,
értékek,
hagyományok fenntartára, megőrzése.
Baráti
találkozók,
kirándulások
szervezése, a Bányásztalálkozón, a
Bányásznapon és a Borbála-héten való
részvétel.
Helyi és baranyai hagyományok tanítása,
továbbítása, továbbadása, színpadra
vitele, utánpótlás csoportok fejlesztése.
Táncház tartása, V. Baranyai Szólótánc
Fesztivál rendezése. Országos és
nemzetközi fellépéseken való részvétel.
Tanulmányi
kirándulás
Erdélybe.
Rendezvényeken való részvétel Komlón
és térségében. Táborok, utazások,
kirándulások szervezése.
Kirándulások szervezése Budapestre,
Balatoni
városokba,
Máriagyűdre,
Siklósra,
Villányba,
4
napos
nyugatdunántúli kirándulás. Kulturális
és egészségnevelő előadások rendezése,
év végi vacsora szervezése.
Két új darab bemutatása, terv szerint
május és október hónapban. VI. Komlói
Amatőr
Színházi
Találkozó
megrendezése, vendégjáték Sopronban,
illetve hazai és határon túli fesztiválokon
való részvétel.

28.

29.

30.

31.

32.

Komlói Fekete Láng
Érdekvédelmi Egyesület
Komló, Vörösmarty u. 11.

-

1 000 000

-

Komlói Szaxofonos
Kulturális Közhasznú
Egyesület
Komló, Május 1. u. 5. 3.
em. 5.

30 000

30 000

30 000

Komlói Német Közhasznú
Egyesület
Komló, Templom tér 4.

Járadékos Bányászok
Szakszervezete
Komló, Kossuth L. u.
79/11.

Mecsekjánosiért Egyesület
Komló, Iskola u. 81.

60 000

100 000

80 000

60 000

110 000

60 000

50 000

300 000

100 000

Roma hagyományok és roma kultúra
bemutatása, megismertetése, gyakorlása
és tovább örökítése, ezzel kapcsolatos
programok, rendezvények szervezése.
Fiatalok támogatása, felzárkóztatása,
közösségformálás, egészségre nevelés,
drogprevenció. Kiállítások, előadások
látogatása és környezettudatos életmódra
nevelés elősegítése. Folytatódna az
élelmiszerosztás.
Zenekari táborok szervezése, azokon
való részvétel helyi és országos szinten.
Kották írása és nyomtatása.
Identitást erősítő programok szervezése,
német
nemzetiség
szokásainak,
hagyományainak ápolása, farsangi bál
szervezése, fiatalok felkarolása, városi
rendezvények szervezése.
Rendezvényeken való aktív részvétel,
túrákon, kirándulásokon való részvétel.
Bányászemlékművek
karbantartása,
renoválása. Fotókiállítás szervezése.
Húsvéti
játszóház,
nőnapi
bál
szervezése. Falunap és faluszépítő nap
rendezése. Szüreti fesztivál, idősek napja
és karácsonyi ünnepség szervezése. Ezen
rendezvények színvonalának emelése a
cél.

33.

34.

35.

36.

Rákbetegek Országos
Szervezete 1122 Budapest,
Ráth György utca 7-9.
88. sz. Új Nap Klub
Komló, Kossuth L. u. 97.

Országos Magyar
Méhészeti Egyesület
Komlói Helyi Szervezete
Komló, Zrínyi M. u. 12.

Rákóczi Szövetség Komlói
Szervezete
Komló, 48-as tér 1.

„Gimnáziumért” Egyesület
Komló, Alkotmány u. 2/b.

120 000

160 000

120 000

100 000

100 000

100 000

50 000

100 000

50 000

60 000

60 000

60 000

A klub 20 éves évfordulójának méltó
ünneplése egy regionális találkozó
szervezésével a társ klubok részére.
Kirándulások
színházlátogatások,
ünnepek szervezése. Rehabilitációs
tevékenységek
szervezése.
Városi
felvonulás
szervezése.
Nagyobb
ünnepek közösen történő ünneplése
(karácsony, húsvét stb.)
Klub
összejövetelek
szervezése,
előadások szervezése, XII. Komlói
Mézes
Napok
szervezése,
XII.
Gyermekrajz pályázat, ezzel egy időben
a IX. Mecseki Diák Mézkirálynő
Verseny biztosítása, „mézes reggeli”
program és Méhész családi összejövetel
szervezése. Városi rendezvényen való
részvétel. Méhészlátogatás Gödöllőre és
Salgótarjánba. A termelői méz és
méhészeti termékek népszerűsítése
Szavalóverseny, rajzverseny szervezése,
Jótékonysági
bál,
Rákóczi-napok
rendezése, kirándulások szervezése. A
Trianoni 100 éves évfordulóra Erdélyi,
Felvidéki, Vajdasági és Kárpátaljai
vendéget meghívása, vendégül látása.
Tanulmányi kirándulások szervezése
Paksra, Budapestre és Székesfehérvárra.
A Határtalanul 2020 program keretén
belül
elnyert
pályázati
összeg
kiegészítése.
Komlói civilek napja szervezése,
nemzetiségi napon történő részvétel, a

37.

38.

39.

40.

41.

Tisztelet Komlónak
Egyesület
Komló, Városház tér 4.

Tisztelet Komlónak
Egyesület Őszirózsa
Tánccsoport
Komló, Városház tér 4.
Törppicur Nonprofit
Közhasznú Kft.
Komló, Attila u. 50/D.
New Generation Kulturális
Egyesület
Komló, Anikó utca 7.

Komlói Állatvédő
Egyesület
Komló, Függetlenség u.
40/A.
Összesen

-

250 000

-

50 000

125 000

80 000

40 000

100 000

50 000

-

300 000

50 000

50 000

150 000

50 000

1 680 000

5 805 000

1 810 000

12. Komlói Bányász-Kohász-Erdész
találkozó
társrendezése.
Túrák
szervezése, Szent Iván éji rendezvény,
nyári Béke kerti programok szervezése,
a VII. Komlói pálinkamustra zsűrizése,
pálinka, pogácsa-mustra, bányásznapi
rendezvényen
való
részvétel,
lecsófesztivál szervezése és Borbála nap
szervezése,
valamint
karácsonyi
programok.
Farsang szervezése, fellépéseken való
részvétel Komlón és környékén. Az
Országos Ki-Mit-Tud területi és
országos rendezvényén való részvétel,
valamint
kirándulás
szervezése
Szegedre.
Gyermeknap
rendezése,
amelyre
légvárat és népi fajátékokat szeretnének
bérelni.
Fellépések szervezése Komlón és
környékén, nyári tánctábor szervezése,
regionális és országos táncversenyeken
való részvétel biztosítása, Karácsonyi
táncgála szervezése.
Állatok orvosi ellátásának biztosítása,
jótékonysági bál, örökbefogadó nap
szervezése. Jótékonysági futás/ túra
megszervezése, Police Roadshow-n való
részvétel, oktatások, előadások tartása
Komlón.

Ssz.

A pályázó szervezet neve

42.

Komlói Munkáskórusért
Alapítvány
Komló, 48-as tér 1.

43.

Komló Városért
Alapítvány
Városház tér 3.

44.

45.

46.

Hétszinvirág Alapítvány
Komló, Tompa M. u. 2/1.

Komlói Szilvási Óvodáért
Alapítvány
Komló, Függetlenség u.
30.

Komlói Pedagógus
Kamarakórusért
Alapítvány
Komló, 48-as tér 1.

2019. évi
támogatás
összege (Ft)

2020. évi igényelt Munkacsoport által
támogatási
javasolt 2020. évi
összeg (Ft)
támogatás összege
(Ft)

200 000

400 000

300 000

-

1 000 000

650 000

100 000

100 000

100 000

90 000

100 000

90 000

200 000

400 000

300 000

A 2020. évre igényelt támogatás
tervezett felhasználásának rövid
leírása
Hazai és külföldi kórusfesztiválokon
való részvétel, hagyományőrzés és
fellépő ruhák megújítása.
Komló város jó hírnevének megtartása
érdekében
rendezett
események,
programok
szervezését
ellátó
szervezetek támogatása, a város és a civil
szervezetek
által
szervezendő
rendezvények támogatása.
A Komló Városi Óvoda és Mecsekjánosi
tagóvoda
gyermekeinek
fejlődését
szolgáló
eszközök
beszerzése,
élményprogramok
szervezése,
elsősorban a Pécsi Állatkert látogatása,
az állatokkal való megismerkedés
céljából.
Az évről évre ismétlődő, iskolába
készülő
nagycsoportosok
részére
sporttábor szervezése, melynek keretén
belül eljuthatnak a gyermekek Patcára a
Katica tanyára. Terveik között szerepel
még a Magyarhertelendi fürdőbe történő
belépők kifizetése is.
Finnországi koncertkörút, testvérkórus
meghívása Székelyföldről, különböző
fellépések Komló és környékén rendezett
eseményeken.

47.

Gesztenyési Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány
Komló, Rózsa u. 9.

40 000

82 850

40 000

48.

Kökönyösi Óvodáért
Alapítvány
Komló, Jó szerencsét u. 1.

-

100 000

-

49.

Komló Város Asztalitenisz
Utánpótlásáért Alapítvány
Komló, Gorkij u. 15.

-

500 000

-

-

102 750

-

60 000

60 000

60 000

50.

51.

Zöldike Alapítvány
Komló, Hunyadi u. 8-10.

Iskolafejlesztési
Alapítvány
Komló, Függetlenség u.
32.

A
korábbi
évekhez
hasonlóan
gyermekelőadásokra
történő
színházbérlet vásárlása, kirándulások
szervezése,
a
Pécsi
Állatkert
meglátogatása.
Évi 2-3 alkalommal buszos kirándulások
szervezése állatkertbe, állatsimogatóba,
öko-parkba,
egyéb
élmény-és
látnivalóban gazdag helyekre. Színház,
mozi látogatás, Katica tanáyra történő
utazás.
Városi, megyei és régiós versenyek
rendezése amatőr és nem igazolt,
általános iskolás korú játékosoknak,
valamint a versenyeken való részvételt
biztosító utazási és nevezési díjak
finanszírozása,
sporteszközök
biztosítása. Szeptember hónaptól heti 1
alkalommal óvodás korú gyermekek
részére játékos foglalkozás tartása.
Kirándulások szervezése a Dombaytóhoz, a Pécsi Állatkertbe, az árpádtetői
Mókus Suli túráján való részvétel. Erdei
Óvoda
lebonyolítása,
valamint
mozgáskotta
vásárlása
a
mozgáskoordináció javítása érdekében.
Kosárlabda felkészítés és a Diákolimpián
való részvétel segítése érdekében
mozgásfejlesztő
eszközök,
labdák
vásárlása.

52.

53.

54.

55.

56.

Komló Sakkozásáért
Alapítvány
Komló, Petőfi u. 18. I/8.
Komló és Térsége
Tűzvédelméért
Közalapítvány
Komló, Berek u. 12.
Erkel Ferenc Zenei
Alapítvány
Komló, 48-as tér 7.

Tisztelet Komlónak
Egyesület Főnix
Kamarakórus
Komló, Városház tér 4.

Mecsekfaluért Alapítvány
Komló, Mecsekfalu 10.

50 000

200 000

50 000

50 000

100 000

70 000

-

400 000

-

60 000

150 000

80 000

-

140 000
80 000

Összesen
Mindösszesen

850 000
119 260 000

3 295 600
142 381 673

1 820 000
115 000 000

Sakktáborban résztvevők támogatása,
honlap üzemeltetése, a játékosos segítése
kiadvány elkészítésével, versenyeken
való részvétel biztosítása és verseny
szervezése.
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny,
majális és nyugdíjas tűzoltó találkozó
szervezése, valamint a tűzoltók fizikai
állóképességének javítása érdekében
kondigépek beszerzése.
Zenei tábor szervezése, a komlói
rendezvényekre való felkészítés céljából.
A táborral többek között a gyermekek
művészeti fejlődését segítenék.
Koncerteken,
fellépéseken
való
részvétel
az
ország
különböző
településein. Olaszországba kapott
meghívást a kórus augusztus hónapban,
szeptemberben
pedig
Ausztriába
utaznak fellépésre. 10 éves jubileumi
ünnepség
szervezése,
vendégek
meghívásával.
Borverseny, bormustra rendezése, a falu
lakóival közös társadalmi munka
szervezése. Gyermeknap, búcsú és
falunap szervezése. Kirándulás SiklósVillány
térségébe,
valamint
a
karácsonyra való készülődés

2. sz. melléklet
Ikt.sz: …………/2020.

Megállapodás
tervezet
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata 7300 Komló, Városház tér 3. (képviseli
Polics József polgármester) törzsszám: 724100 - továbbiakban Támogató
másrészről a Hétdomb Nonprofit Kft., 7300 Komló, Lehár F. u. 14. (képviseli: Magyar Ferenc)
adószám: 27328220-2-02 komlói székhelyű támogatott – továbbiakban Támogatott
(továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás előzményei, célja:
Komló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Komló város költségvetéséről szóló
rendelete értelmében támogatást biztosít. A fenti rendelet alapján nem költségvetési szervek
támogatása jogcímén támogatási keretösszeget különített el, elsősorban – de nem kizárólagosan –
a helyi média, kulturális, ifjúsági, egészségügyi és sportélet fejlesztése, valamint egyéb társadalmi
célból hasznos, nyilvános tevékenység folytatása támogatásának céljából.
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2018. (XI.30.) számú Komló Város
Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) 8. §-ban meghatározott Képviselő-testület egyedi döntése alapján
nyújtott támogatás rendelkezései szerint kérelemre – a nem költségvetési szervek támogatása
pályázati eljárástól eltérően - egyedi döntés alapján támogatást nyújthat.
A támogatás megítéléséről a Képviselő-testület a ……/2020. (………) sz. határozatában döntött.
2. A megállapodás tárgya, ideje:
Jelen megállapodásban szereplő vissza nem térítendő támogatás biztosítása támogatott részére 4.
pontban részletezett célokra. Felek jelen megállapodást határozott időre, 2020. április 1. napja és
2021. március 31. napja közötti időtartamra kötik meg.
3. A támogatás összege:
A Képviselő-testület döntése alapján a Támogatott 2020. évre 15.000.000 forint támogatásban
részesül, melyet Támogató ezen megállapodás aláírását követően havi egyenlő részletekben utal
át Támogatott K&H Banknál vezetett 10404302-50526968-81811002 számú számlájára a
Támogatott által benyújtott kérelemnek megfelelően.
4. A támogatás felhasználása:
Felek rögzítik, hogy Támogatott a városi egységes médiafeladatok érdekében, átfogó
városmarketing tevékenységet lát el, mely tartalmazza Komló város hivatalos honlapjának
üzemeltetését, újság megjelentetését, valamint a helyi televíziós műsorszolgáltatás biztosítása, az
alábbi szempontok figyelembevételével:
- a www.komlo.hu honlapról hozzáférés biztosítása a Komló Város Önkormányzata által
működtetett www.komloonk.hu honlaphoz,
- biztosítja a nyilvános aktuális információk, hírek elérhetőségét: (pl: helyi autóbusz
menetrend, orvosi rendelők elérhetősége)

-

-

-

tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületi ülésekről a lakosság számára,
támogatja a helyi civil szervezetek bemutatásához, működéseihez kapcsolódó kiemelkedő
hírek megjelenítését,
támogatja a helyi cégek, intézmények, szolgáltatók elérhetőségét biztosító linkek, továbbá
a kiemelkedő jelentőségű hírek megjelenítését,
információs anyagot tartalmaz a városról, a városi intézményekről,
támogatja a testvérvárosi kapcsolatok bemutatására vonatkozó híreket,
megjeleníti a kulturális programajánlatokat, turisztikai információkat,
biztosítja
a
pályázati
kiírások,
álláshirdetések,
pályázati
eredmények,
formanyomtatványok közzétételét,
átfogó, kulturált, esztétikus, könnyen kezelhető és jelentős médiafelületek biztosítása, mely
rugalmas és könnyen bővíthető,
kötelezettséget vállal arra, hogy a „Komlói Napló” újság 2 hetente 8 oldal terjedelemben,
színes kivitelben megjelenteti, mely a „Komlói Napló” újság önállóan kerül terjesztésre,
kötelezettséget vállal arra, hogy a „Komlói Napló” újság, valamint Komló város honlapja
tekintetében egységes, elegáns arculati megjelenést alakít ki,
vállalja Képviselő-testület által megtartott nyilvános rendes, és előre leegyeztetve
rendkívüli üléseinek, az ülés megnyitásától annak bezárásig folyamatosan, valamint a
felvétel szabványos digitális formátumban való rögzítését, valamint az ülésről készített
felvétel legalább három alkalommal sugározni az üléstől számított legközelebbi adásnapig.
a városi rendezvénynaptárban szereplő programokról, eseményekről felvételek készítése,
azokból hetente egyszer legalább 10 perc időtartamú szerkesztett műsorszám elkészítése,
és annak legalább három alkalommal való sugárzása.
hetente egyszer legalább 10 perc időtartamú vágott anyag rögzítése és sugárzása egyházi,
sport, civil rendezvényekről vagy olyan témában, amely közérdeklődésre tarthat számot.
sajtótájékoztatók rögzítése és sugárzása, Támogatott által kezelt online felületekre való
feltöltése.
képújságban való megjelenés biztosítása

5. A támogatás elszámolása
A Rendeletben, valamint a …./2020. (….). sz. határozatban foglaltaknak megfelelően a nem
költségvetési szervek támogatási szempontjait, az elszámolási kötelezettséget, illetve annak
elmulasztásának jogkövetkezményeit a Támogatott tudomásul veszi. Támogatott a támogatás
felhasználásáról – a Képviselő-testület döntése alapján 2021. április 30-ig szakmai és pénzügyi
beszámolót készít, hitelesített számlamásolatokkal alátámasztva, a képviselő-testület részére.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolás elmulasztása, vagy nem megfelelő
módon és minőségben történő elszámolás esetén két évre kizárt Komló Város Önkormányzat
támogatásából.
6. Egyéb rendelkezések:
Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a magyar
jog szabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodás két oldalból áll, felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Jelen megállapodás három darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban
készült, melyből egy példány támogatottnál, kettő példány pedig támogatónál marad.

K o m l ó, 2020. ………………

Polics József
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

Aladics Zoltán
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda
Vezetője

……………………
Támogatott képviselője

