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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az eltelt időszakban a Városgondnokság több témában is pótigénnyel fordult 
önkormányzatunkhoz, amelyek az alábbiak: 

- szociális tűzifa (250 m3) felaprításához és jogosultak részére történő átadásához bruttó 
4.000.000,- Ft dologi előirányzat; 

- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó többlet kiadásokra 4.823.188,- Ft személyi jellegű és 
585.854,-Ft járulék előirányzatot, mindösszesen: 5.409.042,- Ft összegben; 

- diákmunkához kapcsolódó többlet kiadásokra 114.000,- Ft dologi és 592.961,- Ft 
járulék előirányzatot, mindösszesen: 706.691,- Ft összegben, valamint 

- közfoglalkoztatási program keretén belül nem támogatott költségekre 59.873,- Ft bér-, 
és 925.518,- Ft járulék előirányzatot, mindösszesen: 985.391,- Ft összegben. 

 
Ezek közül jellegükre való tekintettel a szociális tűzifához kapcsolódó 4.000.000,- Ft dologi 
előirányzat és a diákmunkához kapcsolódó 114.000,- Ft dologi és 592.961,- Ft járulék 
előirányzat fedezetét, mindösszesen: 4.706.691,- Ft összegben a pénzbeni ellátások 
előirányzat időarányos megtakarítása terhére javaslom jóváhagyni. 
 
A másik két feladathoz kapcsolódó igényt is indokoltnak tartom, de a jelenlegi helyzetben 
ezek fedezetére pótelőirányzat biztosítását az elfogadott kiadási előirányzatok terhére nem 
javaslom.  
 
Az elmúlt időszakban felmértük a Városgondnokság bevételeinek az alakulását. Az erről 
szóló kimutatást a beérkezett pótigényekkel együtt jelen előterjesztéshez mellékeltük.  
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület e konkrét esetben adjon felmentést a 
Városgondnokságnak a költségvetési rendelet 7. § (11) bekezdésében szereplő évközi 
pótigénnyel kapcsolatos tilalom, illetve a 7. § (15) bekezdésében szereplő azon szabály 
kapcsán, miszerint a bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja. 
Amennyiben e javaslataimat a képviselő-testület támogatja, úgy javaslom, hogy az intézmény 
által elért 5.962.660,- Ft többlet bevétel terhére hagyjon jóvá 4.823.188,- Ft személyi jellegű 
és 585.854,-Ft járulék előirányzatot a közfoglalkoztatási program többlet kiadásaira, illetve a 
közfoglalkoztatási program keretében nem támogatott kiadásokra 59.873,- Ft bér és 493.745,-
Ft járulék előirányzatot. 
Mindösszesen e két igény tekintetében 5.962.660,- Ft bevételi előirányzat-emelésre, illetve 
ennek fedezetével 4.883.061,-Ft többlet személyi jellegű és 1.079.599,-Ft többlet járulék 
előirányzat, mindösszesen: 5.962.660,-Ft többlet kiadási előirányzat jóváhagyására kerülhet 
sor. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városgondnokság pótigényéről szóló 
előterjesztést a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatainak a 
figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön a fedezet biztosításáról az alábbi határozati 
javaslat elfogadásával. 
 
 
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 Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság pótigényéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A Képviselő-testület megismerte Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
(továbbiakban: Városgondnokság) pótigényeit és azok biztosítása érdekében eseti 
felmentést ad a Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (11), és 
7. § (15) bekezdéseinek alkalmazása alól.  

 
2. A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat időarányos 

megtakarítása terhére 4.000.000,- Ft többlet dologi előirányzatot biztosít a 
Városgondnokság részére a szociális tűzifa felaprításához és jogosultak részére történő 
átadásához. A Képviselő-testület ugyanezen előirányzat terhére 114.000,- Ft többlet 
dologi és 592.961,-Ft többlet járulék előirányzatot biztosít Városgondnokságnak a 
diákmunkához kapcsolódó többlet költségekre. 

 
3. A Képviselő-testület az elért többlet bevételek figyelembevételével a 

Városgondnokság intézményi működési előirányzatát 5.962.660,-Ft-tal megemeli.  
 
4. A Képviselő-testület a 3. pont szerinti forrás fedezetével a Városgondnokság 

kérelmében szereplő közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó többlet kiadásokra és a 
közmunkaprogram keretében el nem számolható kiadásokra 4.883.061,-Ft többlet 
személyi jellegű és 1.079.599,-Ft többlet járulék előirányzatot hagy jóvá.  

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többlet finanszírozás kiutalásáról 

gondoskodjon. 
 

Határid ő: 2022. október 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
6. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások átvezetéséről a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

Határid ő: 2022. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2022. szeptember 22. 
 
 
 
 
          Polics József 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
















