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Bizottság Hatáskör 

Humán bizottság SzMSz. 1. melléklet I. C.) 22. pont 

  

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a nem költségvetési szervek támogatása 

című pályázat hosszú évek óta nyújt támogatást a civil szervezetek, cégek részére. 

 

A Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 

24/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a nem 

költségvetési szervek részére nyújtott támogatás részletszabályait, ennek keretében 

meghatározva a pályázati eljárás módját, a benyújtandó pályázati dokumentációk kötelező 

tartalmi elemeit, valamint a kérelmek elbírálására és az elszámolásra vonatkozó szabályokat 

is. 

 

2020. évben a támogatott szervezetek részére kiutalt támogatási összegekkel való elszámolás 

határidejét a Képviselő-testület 2021. január 15. napjáról 2022. január 15. napjára módosította 

arra tekintettel, hogy sok szervezet az előre tervezett rendezvényeit, programjait nem tudta 

megtartani a járványügyi korlátozások miatt. 2021-ben a támogatások kiutalására - szintén a 

vírushelyzet okán - az év második felében került sor, azonban a támogatással való elszámolás 

határideje módosításra nem került, így a Rendelet szerint meghatározott határidő 2022. január 

15. napja maradt. E határidőig tehát minden szervezetnek el kellett számolnia a 2020-as és 

2021-es támogatási összegekkel is. 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy - 2020 óta fennálló vírushelyzet és az azt 

enyhíteni szándékozó korlátozó szabályozások miatt - a rendezvények és programok 

megtartása egyes szervezetek részére jelentős nehézséget okozott, így elszámolásukat 

önhibájukon kívül a megadott határidőig nem tudták teljesíteni. A Rendelet értelmében azon 

szervezet, amely a megadott határidőig nem nyújtja be a támogatás felhasználásáról készült 

elszámolását, köteles azt visszafizetni a támogató részére, valamint 2 évre kizárt a nem 

költségvetési szervek önkormányzati támogatásából. 

 

Mivel az érintett szervezetek a fent leírtak alapján önhibájukon kívül nem teljesítették a 

tervezett programjaikat, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy részükre - mind a 

2020-as, mind pedig a 2021-es támogatásokra irányadó - elszámolási határidő 2023. január 

15. napjáig történő meghosszabbítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottság véleményének 

figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjék!  

 

Határozati  javaslat:  

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Döntés egyes nem költségvetési 

szervek elszámolásával kapcsolatban” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület azon szervezetek részére, amelyek elszámolásukat a 

vírushelyzetre való tekintettel 2022. január 15. napjáig nem tudták teljesíteni, a nem 

költségvetési szervek részére 2020. és 2021. évben kiutalt támogatási összegekkel való 

elszámolás határidejét 2023. január 15. napjáig meghosszabbítja. 

 

2. Az érintett szervezetek a 2020. és 2021. évre kapott támogatásokat 2022. évben 

kizárólag a 2020-as és 2021-es évben megfogalmazott támogatási célok 

megvalósítására használhatják fel.  

 



3. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy értesítse az érintett 

szervezeteket, illetve a 2021. évi költségvetési rendelet visszamenőleges hatályú 

módosítása során, valamint a 2022. évi költségvetési rendelet összeállítása során e 

döntés rendeleti átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2022. január 31. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

 

Komló, 2022. január 19. 

 

 

 Polics József 

 polgármester 

 

 

 

 

 


