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Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ. 1. melléklet II/C.) 16. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  SZMSZ 1. melléklet III/C. 6. pont 

Humán bizottság SZMSZ 1. melléklet I/C. 20. pont 

 

Meghívott: 

 

 

Határozatot kapja: 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Komló 
város államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018.(XI.30.) számú rendeletében 
(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza azt, hogy mely szervezetek részére nyújtható 
önkormányzati támogatás. A 2020-as évre vonatkozóan a Komló Sport Kft. - a Rendeletben 
meghatározott feltételek alapján és a nem költségvetési szervek részére kiírt pályázat keretén belül 
- támogatási igényt nyújtott be szakosztályainak fenntartása és működtetése céljából. A pályázat 
elbírálását követően a képviselő-testület a 40/2020. (III.5.) számú határozatával 70.000.000,- Ft 
összegű támogatást állapított meg a Komló Sport Kft. részére. A pályázat benyújtásának, 
elbírálásának, valamint a támogatási szerződés megkötésének időpontjában a Komló Sport Kft-n 
belül működött az asztalitenisz szakosztály. 
 
A nem költségvetési szervek támogatásának kiutalása - a Kormány által kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel - az 57/2020. (IV.17.) számú határozattal részben felfüggesztésre 
került.  
A Komló Sport Kft. részére korábban megítélt, ám az 57/2020. (IV.17.) számú határozattal 
felfüggesztett 37.000.000,- Ft támogatási összegből 30.000.000, - Ft kifizetésének felfüggesztése 
- a képviselő-testület 103/2020. (V.28.) számú határozatának 2. pontja szerint – időközben 
feloldásra került azzal, hogy a felfüggesztés alól feloldott összegből 4.000.000,- Ft támogatási 
összeg az asztalitenisz szakosztály támogatása céljából kerülhet kifizetésre, mely kifizetést 2020. 
július 1. napjától folyamatosan és időarányosan, egyenlő részletekben kell teljesíteni. 
 
Tekintettel arra, hogy az asztalitenisz szakosztály 2020. július 1. napjával kiválik a Komló Sport 
Kft-ből és annak üzemeltetését a Hügiéne Bt. veszi át (a szakosztály tevékenysége nem változik), 
az asztalitenisz szakosztály részére megállapított 4.000.000,- Ft támogatási összeget a szakosztály 
tevékenységének és működésének fenntartása céljából a Hügiéne Bt., mint új üzemeltető részére 
szükséges kiutalni. 
 
A Hügiéne Bt., a Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási igényt nyújtott 
be, amely kérelem és mellékletei megtekinthetőek a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 107-
es irodájában, hivatali időben. 
 
Fentiekre tekintettel a Komló Sport Kft. részére korábban megállapított 70.000.000,- Ft támogatási 
összegből - az asztalitenisz szakosztály kiválása miatt - 4.000.000,- Ft levonásra kerül, így a 
Komló Sport Kft. összesen 66.000.000,- Ft támogatási összegben részesül, melyből 7.000.000, - 
Ft felfüggesztése továbbra is hatályban marad. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és 
az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Hügiéne Bt. támogatási kérelme - asztalitenisz szakosztály 
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 



1. A Képviselő-testület a Komló Sport Kft. tárgyévi támogatását 4.000.000,- Ft-tal, 
70.000.000,- Ft-ról 66.000.000,- Ft-ra csökkenti, az asztalitenisz szakosztály Komló Sport 
Kft-ből való kiválására tekintettel. 
 

2. Az asztalitenisz szakosztályt 2020. július 1. napjától üzemeltető Hügiéne Bt-t az általa 
benyújtott támogatási kérelem alapján 4.000.000,- Ft összegű támogatásban részesíti, az 
asztalitenisz szakosztály tevékenységi és működési költségeinek fedezése érdekében a 
Komló Sport Kft-től elvont - egyező összegű - támogatás terhére. 
 

3. Az Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hügiéne Bt-vel a támogatási 
megállapodást aláírja. 
 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Polics József polgármester  

 
Komló, 2020. július 1. 
 
 
          Polics József 
         polgármester 
 


