
Tárgy:  2021. évi Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) rendezvény 
megszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozatala 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése alapján, a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság javaslatainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a „2021. évi Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) rendezvény 
megszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozatala” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület köszönettel tudomásul veszi, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2021. szeptember 24-én kelt előzetes értesítése értelmében a 2021. évi 
Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) rendezvény várhatóan 15.000.000,-Ft 
összegű központi költségvetési támogatásban részesül.  
 

2. A Képviselő-testület támogatási szerződés és befolyt bevétel hiányában a rendezvény 
költségeit saját forrásai terhére megelőlegezi a 3. határozati pontban foglalt 
ütemezésben azzal, hogy a bevétel beérkezését követően az a rendkívüli kiegészítő 
működési támogatás előirányzat csökkentésére szolgál.  
 

3. A Képviselő-testület a rendezvény lebonyolítását 15.000.000,-Ft bruttó kiadási 
keretösszeggel jóváhagyja. A rendezvény megvalósításába és lebonyolítására a 
Súgólyuk Egyesületet, mint közreműködőt bevonja. A közreműködői szerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. Az Egyesület részére 2021. november 5-ig 
8.000.000,-Ft, 2022. január 15-ig 4.700.000,-Ft azaz mindösszesen: 12.700.000,-Ft 
működési célú pénzeszközt ad át. 
 

4. A Képviselő-testület a rendezvényhez kapcsolódó önkormányzati szerződések 
megkötésére felhatalmazza a polgármestert. A beszerzések és egyéb szerződések 
megkötése során az önkormányzat beszerzési szabályzatát a határidők rövidségére 
tekintettel nem kell alkalmazni. A Súgólyuk Egyesület által meghatározott 
személyekkel és szervezetekkel az általa javasolt összegben kell a szerződéseket 
megkötni azzal, hogy a kifizetési határidőket a forrás rendelkezésre állásával 
összhangban kell meghatározni. 
 

5. A Képviselő-testület 10,3 M Ft előirányzatot a 2021. évi költségvetési rendelet Komlói 
Napok és Városi Nagyrendezvények előirányzat maradványai terhére, míg 4,7 MFt 
előirányzatot a 2022. évi költségvetés terhére biztosít.  
 

6. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közreműködő tekintetében szükséges a 
Nemzeti Kommunikációs Hivatal jóváhagyása.  
 

7. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások átvezetéséről, illetve szükség esetén 
a 2022. évre áthúzódó tételek költségvetés tervezéskor történő figyelembevételéről 
gondoskodjon. 
 
Határid ő: azonnal, illetve 2022. január 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2021. október 6. 
         Polics József 

          polgármester 


