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

2022. június 23-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Többlet működési támogatás biztosítása a Szent 

Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 
 
Iktatószám: 6748/2022.  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

 

SZMSZ 1. sz. melléklet 2.3.10, 2.3.18 
sz. pontok 

Humán Bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet 1.3.13. sz. pont 
 
Meghívott: dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető  
  tanczosdr@t-online.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A feladataink ellátásában szerepet vállaló cégek működési támogatásáról a mindenkori 
költségvetési rendeletünkben a cégek által benyújtott egyedi kérelem alapján döntünk.  
Így történt ez az idei évben is. A január elején beérkezett kérelmek alapján pénzügyi 
lehetőségeinket figyelembe véve került sor a támogatási igények elfogadására a 2022. évi 
költségvetési rendelet 10. sz. melléklete szerint. A támogatottak közül a Szent Borbála Otthon 
Nonprofit Közhasznú Kft. a mellékelt kiegészítő támogatás iránti kérelmet nyújtotta be. 
Tekintettel arra, hogy a Kft. részére nagyságrendileg 2021. évhez hasonló támogatás került 
jóváhagyásra, illetve a kérelemben felhozott indoklásban szereplő költségnövekményt 
magunk is tapasztaljuk, így javaslom a többlet működési célú támogatás biztosítását. 
 
Fedezetként javaslom az ugyancsak a 2022. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletén 
betervezett „befizetési kötelezettségek” előirányzat megjelölését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Humán-, 
valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatainak figyelembevételével 
hagyja jóvá a többlet működési támogatást. 
 
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-, valamint a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Szent Borbála 
Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. többlet működési támogatásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási 
 többlet iránti igényét megismerte és egyetért az 1.200.000,- Ft összegű többlet 
 működési támogatás biztosításával. 
 
2. A többlet támogatás fedezeteként a 2022. évi költségvetési rendelet 10. sz. 

mellékletének „befizetési kötelezettségek” előirányzatot jelöli meg. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert a többlet támogatás soron kívüli egyösszegű 
 folyósítására. 
 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások átvezetéséről a 2022. évi 

költségvetési rendelet soron következő módosításkor gondoskodjon. 
 

Határid ő: 2022. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2022. június 15. 
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