
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
181/2020. (IX.24.) sz. határozata 

 
Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntések 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 
 
1.1.  A Képviselő-testület a 103/2020.(V.28.) sz. határozat 2. pontjában szereplő kiutalási 

ütemezést és határidőt módosítja. A Komló Sport Kft-t megillető tárgyévi 26 MFt 
összegű támogatás 4 egyenlő részletben 09.30-ig, 10.31-ig, 11.30-ig, illetve 12.15-ig 
kerül kiutalásra. 

 
1.2. A határozat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak azzal, hogy a 4. határozati pont 

határideje már korábban megváltozott. 
 
1.3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának 

aláírására. 
 
 
2.1. A Képviselő-testület az 57/2020.(IV.17.) sz. határozat 2. pontját módosítja azzal, hogy a 

képviselői keret Városgondnokság költségvetésébe betervezett és hivatkozott 
határozattal felfüggesztett összegéből 4 MFt felhasználását jóváhagyja. 

 
2.2. Utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a felszabadított keret felhasználása 

tekintetében soron kívül kezdjen egyeztetéseket az érintett képviselőkkel. 
 
 
3.1. A Képviselő-testület 500 eFt támogatást biztosít a Baranya Televízió Kulturális és 

Szolgáltató Kft. részére a 2020-ban online módon megrendezett Hétdomb Filmfesztivál 
fődíjára. 

 
3.2. A kiadás fedezetét nem költségvetési szervek támogatásán belül felfüggesztett média 

tartaléknak a részleges felszabadításával biztosítja az 57/2020.(IV.17.) sz. határozat 8. 
pontjának egyidejű értelemszerű módosulása mellett. 

 
3.3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a működési célú pénzeszköz átadásról szóló 

megállapodás aláírására. 
 
 



 

4.1. A Képviselő-testület tájékozódott a 2020. évi KASZT finanszírozásáról, a tájékoztatást 
tudomásul veszi. 

 
4.2. A Képviselő-testület 5 MFt-tal 8 MFt-ra megemeli a 145/2019.(XII.12.) sz. határozat 

III.4. alapján betervezett CLLD pályázatok megelőlegezésére szolgáló keretet.  
 
4.3. A keret emelés fedezeteként a 3.2. pontban megjelölt felfüggesztett előirányzatot jelöli 

meg azzal, hogy a visszatérítendő támogatás bevételi oldalon nem tervezhető. 
Költségvetési átvezetésére csak a tényleges visszatérülést követően kerülhet sor. 

 
4.4. A Képviselő-testület felkéri a JÜK bizottságot, illetve a polgármestert, hogy a 

visszatérítendő támogatási igény elbírálása és a támogatás folyósítása során szabja 
feltételként a megelőlegezendő támogatást megalapozó támogatási szerződés 
módosításának KSZ és IH általi jóváhagyását. 

 
 
5.1. A Képviselő-testület egyetért a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 sz. pályázatból 

megvalósuló szennyvízberuházás miatt szükségessé vált Vörösmarty utcai 5 db 
járdaszakasz felújításával. 

 
5.2. Tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság intézmény saját költségvetése terhére a 

szükséges anyagot biztosítja. 
 
5.3. A felújítás munkadíjának fedezetét – bruttó 433.700,- Ft-ot – a költségvetési rendelet 7. 

sz. melléklet „Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret” 
előirányzat terhére biztosítja oly módon, hogy a Városgondnokság felújítási 
előirányzatát felemeli.  

 
5.4. Utasítja a Városgondnokság intézmény vezetőjét, hogy a felújítás megrendeléséről 

gondoskodjon. 
 
 
6. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításkor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 
 
Határid ő:  értelem szerint, illetve 2020. évi költségvetés soron következő módosítása 
Felelős:  Polics József polgármester 
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bogyay László intézményvezető 
 

K.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.                  Polics József s.k. 

  címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 


