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

2020. szeptember 24-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Komló Városért Alapítvány részére a nem költségvetési 
szervek támogatása kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének részbeni feloldása  
 
 
Iktatószám: 7935/2020.                       .   Melléklet: -                          

 
A napirend előterjesztője:  Polics József polgármester  
 
Az előterjesztést készítette: Székely Andrea ügyintéző 
  
                                                    
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Humán bizottság  SZMSZ. 1. melléklet I. C.) 6. pont 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ. 1. melléklet II. C.) 16. pont 

  
 
 

 

 
Meghívott: - 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 40/2020. (III.5.) számú határozatában döntött a nem költségvetési 
szervek önkormányzati támogatásáról, mely határozatában kimondta, hogy a Komló Városért 
Alapítvány részére megállapított 650.000, - Ft támogatási összeget felfüggeszti, mindaddig, 
amíg a Képviselő-testület a feloldásról külön döntést nem hoz. 
 
Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a 40/2020. (III.5.) számú 
határozat módosításra került a 49/2020. (III.13.) számú határozattal, melyben a Komló 
Városért Alapítvány részére megállapított támogatási összeg felfüggesztéséről szóló 
rendelkezés változatlan maradt. A veszélyhelyzet okozta várható költségvetési nehézségek 
enyhítése érdekében az 57/2020. (IV.17.) számú határozatban a nem költségvetési szervek 
részére megállapított támogatási összegek kiutalása is felfüggesztésre került. 
 
A veszélyhelyzet megszűnését követően a Képviselő-testület a 153/2020. (VII.16.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a korábban támogatásban részesített szervezetek részére a 
veszélyhelyzet okán ki nem utalt támogatási összeg 50%-a kifizethető. 
 
Mivel a Képviselő-testület döntésében külön a Komló Városért Alapítvány – a 
veszélyhelyzettől függetlenül - felfüggesztett támogatásának feloldásáról nem döntött, így a 
többi szervezettel ellentétben támogatásban nem részesülhetett. 
 
Erre tekintettel külön döntenie kell a Képviselő-testületnek a 49/2020. (III.13.) számú 
határozatban foglalt Komló Város Alapítvány részére megállapított 650.000, - Ft támogatási 
összeg felfüggesztésének részbeni feloldásáról. 
Javaslom, hogy a többi szervezethez hasonlóan a Komló Városért Alapítvány részére is 
kerüljön kifizetésre a megállapított támogatási összeg 50%-a, azaz 325.000, - Ft a 153/2020. 
(VII.16.) sz. határozatban meghatározott feltételekkel. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakra tekintettel, a bizottsági 
vélemények figyelembevételével vitassa meg az előterjesztést, és a határozati javaslatot 
szíveskedjen támogatni! 
 
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 Humán bizottság, valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményeinek figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Komló Városért Alapítvány részére a nem költségvetési szervek támogatása 
kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének részbeni feloldása” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a 49/2020. (III.12.) számú határozatban a Komló Városért 
Alapítvány részére megállapított 650.000 Ft 50%-ának (325.000,- Ft) 
felfüggesztését feloldja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városért 
Alapítvánnyal kösse meg a támogatási megállapodást és intézkedjen annak 8 
napon belüli végrehajtásáról. 
 

Határid ő:  2020. szeptember 29. - szerződésre 
        2020. október 7. - kiutalásra 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

Komló, 2020. szeptember 16.   
      Polics József 
      polgármester 


