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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
103/2020. (V.28.) sz. határozata 

 
 

A „Költségvetési kiadások felfüggesztése” tárgyú 57/2020. (IV.17.) számú 
határozat módosítása 

 
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörömben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és 
működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló a 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Fidesz-KDNP frakció és a Komló Összeköt Egyesület frakció támogató véleményeinek 
figyelembevételével Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
A veszélyhelyzetre való tekintettel, képviselő-testület hatáskörében eljárva 
„Költségvetési kiadások felfüggesztése” tárgyú 57/2020. (IV.17.) számú határozatot az 
alábbiak szerint  módosítom: 
 
 

1. A Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményi költségvetésén belüli 
előirányzatok - az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 2. pontjában – meghatározott 
részösszegeinek tekintetében összesen 5.000.000,- Ft felhasználásának felfüggesztését 
feloldom, és ezen összeg felhasználását az intézmény alapfeladatainak ellátásához 
kapcsolódóan (így különösen utak, hidak és temető fenntartása, valamint közvilágítás 
biztosítása) engedélyezem azzal, hogy a felhasználás konkrét céljait a polgármester 
határozza meg az összeg folyósításának elrendelése mellett.  
 
Utasítom a Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy az intézményi költségvetésen 
belüli előirányzatok felhasználása tekintetében az e pontban foglaltak szerint járjon el.  
 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Bogyay László intézményvezető 
 

 
2. Az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 8. pontjában rögzített kiadások körében a 

Komló Sport Kft. 37.000.000,- Ft összegű támogatásának kifizetése felfüggesztéséből 
összesen 30.000.000,- Ft kifizetésének felfüggesztését feloldom azzal, hogy ebből 
4.000.000,- Ft támogatás kifizetését a Komló Sport Kft. Asztalitenisz Szakosztályának 
támogatásának céljával, 2020. július 1. napjától folyamatosan és időarányosan, 
egyenlő részletekben engedélyezem.  
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A fennmaradó 26.000.000,- Ft összeg kifizetését a Komló Sport Kft. Kézilabda 
Szakosztályának támogatására engedélyezem kifizetni oly módon, hogy 2020. 
november 1. és 2020. november 15. napja között összesen 13.000.000,- Ft, és 2020. 
december 1. és 2020. december 15. napja között összesen további 13.000.000,- Ft 
kerül támogatás céljával kifizetésre. Döntésem indoka, hogy a Komló Sport Kft. 
részére a veszélyhelyzetre való tekintettel annak érdekében, hogy a jelenleg is NB-I-es 
komlói kézilabda csapatnak a 2020/21-es szezonban is biztosított legyen az első 
osztályban való nevezése és részvétele. 
 

3. Az önkormányzat szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy költségvetési helyzetére 
tekintettel, lehetőségeihez mérten a 2021. évi költségvetésének terhére támogatja a 
Komló Sport Kft. szakosztályainak működését, különös tekintettel az első osztályban 
sikereket elérő kézilabda csapat működésére. 
 
Utasítja a jegyzőt 2021. évi költségvetés összeállításakor a Komló Sport Kft. 
támogatási igényét a költségvetési előirányzatok körében szerepeltesse. 
 
Határid ő: 2021. évi költségvetés összeállítása 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

4. A 35.000.000,- Ft kiadás csökkentés pótlásáról külön határozatban 2020. június 5. 
napjáig intézkedem a költségvetés végrehajthatóságának érdekében. 
 
     
Határid ő: 2020. június 5. 
Felelős: Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2020. május 28. 
 
 

Polics József 
polgármester 

 


