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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület (a továbbiakban: egyesület) a mellékelt (1. 
sz. melléklet) szerinti visszatérítendő támogatás iránti kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz. 
Ahogy azt Önök is tudják, a XI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál 2022. április 30-
án kerül megrendezésre.  
Az egyesület által elnyert, az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati forrás utófinanszírozott. 
Az egyesület a pályázaton kívüli kiadási tételek miatt nem rendelkezik az előfinanszírozáshoz 
szükséges összeggel, ezért kérik 1,1 MFt visszatérítendő kamatmentes működési támogatás 
biztosítását önkormányzatunktól. Az egyesület kötelezettséget vállal a támogatás éven belüli 
visszafizetésére. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy az egyesületnek 2019. június 20-a óta fennálló 1.072.000,-Ft 
tartozása van önkormányzatunk felé. E tartozás a TOP CLLD pályázat előfinanszírozása 
céljából általunk folyósított, de a Magyar Államkincstár által mind a mai napig - a pályázat 
keretében - ki nem utalt támogatás fedezetéül szolgált. 
 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fesztivál sikeres lebonyolítása érdekében 
biztosítsa a kért 1,1 MFt visszatérítendő kamatmentes működési támogatást a Komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesület részére.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével fogadja el az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Honismereti 
és Városszépítő Egyesület visszatérítendő kamatmentes működési támogatási igényéről szóló 
előterjesztést, amelynek alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület 1.100.000,-Ft visszatérítendő kamatmentes működési támogatást 
 nyújt a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesületnek a 2022. április 30-án 
 megtartásra kerülő XI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál finanszírozására. 
 
2. A Képviselő-testület a visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2022. 
 december 20. napjában határozza meg. 
 
3. Fedezetként az önkormányzat dologi előirányzatán belül a jégpálya bérleti díjára 
 betervezett keretösszeget jelöli meg. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
5. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások átvezetéséről a soron következő 
 költségvetési rendeletmódosításkor gondoskodjon. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2022. április 20. 
          Polics József 
           polgármester 



1. sz. melléklet 

 
 


