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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.) 22. pont 
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Ferenczy Tamás  kuratóriumi elnök - Komló Városért Alapítvány  

Határozatot kapja: 

Ferenczy Tamás kuratóriumi elnök - Komló Városért Alapítvány  

 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Komló 
város államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) rendeletében (a 
továbbiakban: Rendelet) szabályozza, hogy mely szervezetek részére nyújtható önkormányzati 
támogatás.  
 
A Rendelet 8. §-a értelmében a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének terhére, 
kérelemre – a nem költségvetési szervek támogatása pályázati eljárástól eltérően - egyedi döntés 
alapján támogatást nyújthat.  
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 kérelem elbírálására - a nem költségvetési szervek elbírálására létrehozott munkacsoport 
javaslatának figyelembevételével - a Képviselő-testület jogosult. 
 
A Komló Városért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a Rendeletben meghatározott 
feltételeknek megfelelően támogatási kérelmet nyújtott be 6.428.635,- Ft igényelt támogatási 
összeg megjelölésével. Az Alapítvány a megjelölt támogatási összeget az általa beadott 
kérelemben meghatározottak szerint továbbra is a civil szervezetek támogatására, az általuk 
szervezett, illetve a civil szervezetek országos vagy határon túl nyúló rendezvényeken való 
részvételüket biztosítaná. (A támogatási kérelem a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal I. 
emeletén a 107-es irodában megtekinthető hivatali munkaidőben.) 
 
A Rendelet értelmében a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolási szabályok és határidők, 
valamint a Támogatottat érintő kötelezettségek a támogatási megállapodásban kerülnek rögzítésre 
(1. sz. melléklet). 
 
A kérelem benyújtását követő egyeztetések alapján javaslom, hogy a kértnél 1.000.000, -Ft-tal 
kevesebb támogatás kerüljön megállapításra. Egyúttal javaslom, hogy a jelenleg a nem 
költségvetési szervi támogatások tartalékaként szereplő és az alapítványi támogatás forrását is 
biztosító 6.428.635, -Ft-os előirányzatból 1.000.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra az 
önkormányzati céltartalékok közé azzal, hogy a tartalékba helyezéssel egyidejűleg javaslom az 
összeg KBSK100 alszámlára történő átvezetését, ezzel is megalapozva a 2022. évi 
rendezvénysorozatot.  
 
A nem költségvetési szervek támogatásának elbírálására létrehozott munkacsoport a Képviselő-
testület ülését megelőzően összeül és javaslatot tesz a Komló Városért Alapítvány támogatására. 
A javaslat testületi ülésen kerül ismertetésre.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és 
a nem költségvetési szervek elbírálására létrehozott munkacsoport javaslatára, az illetékes 
bizottságok véleményeinek figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló Városért Alapítvány támogatási kérelme” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Komló Városért Alapítványt ………………-Ft összegű 
támogatásban részesíti a 2020. évi költségvetés nem költségvetési szervi támogatás 
tartaléka előirányzat terhére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló Városért Alapítvánnyal 
kötendő támogatási megállapodást aláírja. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
24/2018. (IX.30.) rendelet elszámolási szabályaitól a mellékelt támogatási megállapodás 
eltér.  

 
3. A Képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás tartaléka előirányzatot 

1.000.000,-Ft-tal csökkenti azzal, hogy azt a költségvetés céltartalékai közé vezeti át. 
Egyúttal elrendeli az 1.000.000,- Ft KBSK100 alszámlára történő átvezetését a 2022. évi 
rendezvénysorozat költségeinek biztosítására.  
 
Határid ő:  2020. december 31. - előirányzat átvezetésére 
        2022. június 30. - elszámolásra 
Felelős:  Polics József polgármester  
 

Komló, 2020. október 28. 

 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 
Ügyiratszám:14797/2020.  

 
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata 7300 Komló, Városház tér 3. (képviseli 
Polics József polgármester) törzsszám: 724100, mint támogató – továbbiakban Támogató 
 
másrészről a Komló Városért Alapítvány Komló, Városház tér 3. (adószám: 19032124-1-02; 
képviseli: Ferenczy Tamás) székhelyű támogatott – továbbiakban Támogatott között a mai napon 
és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A megállapodás előzményei, célja:  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 24/2018. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
8.§-a alapján egyedi döntés alapján támogatást nyújthat az Önkormányzat költségvetésének 
terhére, kérelemre – a nem költségvetési szervek támogatása pályázati eljárástól eltérően – a helyi 
média, kulturális, ifjúsági, egészségügyi és sportélet fejlesztése, valamint egyéb társadalmi célból 
hasznos, nyilvános tevékenység folytatása támogatása érdekében. 
 
A Képviselő-testület egyedi döntése alapján a Komló Városért Alapítványt a …./2020. (……) 
számú határozatában foglaltaknak megfelelően támogatásban részesíti. 
 
2. A megállapodás tárgya 
 
A megállapodásban szereplő támogatás összege vissza nem térítendő támogatás biztosítása 
támogatott részére 4. pontban részletezett célokra 
 
3. A támogatás összege: 
 
A Képviselő-testület egyedi döntése alapján a Támogatott …………… forint támogatásban 
részesül, melyet Támogató ezen megállapodás aláírását követően egyösszegben átutal Támogatott 
50800142-11061559 számú számlájára. 
 
4. A támogatás felhasználása: 
 
A támogatási cél az egyesületek, alapítványok működési kiadásai és rendezvényeinek támogatása. 
A kérelemben megjelöltek alapján: civil szervezetek támogatása. A támogatás a 084032 - Civil 
szervezetek programtámogatása kormányzati funkción került tervezésre és nyilvántartásra. 
 
5. A támogatás elszámolása 
 
A Rendeletben foglaltaknak megfelelően Támogatott a támogatás szempontjait, az elszámolási 
kötelezettséget, illetve annak elmulasztásának jogkövetkezményeit a tudomásul veszi. Támogatott 



köteles 2022. június 30-ig elszámolni és a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi 
beszámolót készíteni, hitelesített számlamásolatokkal alátámasztva, a képviselő-testület részére. 
 
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            Ferenczy Tamás 
  Polgármester        Támogatott képviselője 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
 
Aladics Zoltán 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 
V e z e t ő j e 
 


