
K I V O N A T 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
57/2020. (IV.17.) sz. határozata 

 
 

Költségvetési kiadások felfüggesztése  
 

 
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CIIVIII törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – a veszélyhelyzet okozta 
várható költségvetési nehézségek enyhítése érdekében - Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
1. Utasítom az intézményvezetőket, hogy az alább felsorolt kivételek és pontosítások 

figyelembevételével a veszélyhelyzet visszavonását követően meghozott ismételt döntésig 
intézményük költségvetése terhére kizárólag a rendszeres személyi jellegű juttatás és 
járulékai, a költségtérítések, rezsi jellegű kiadások és a veszélyhelyzet kezelése/elhárítása 
kapcsán feltétlenül indokolt kifizetéseket teljesítsenek, kizárólag ehhez kapcsolódóan 
vállaljanak kötelezettséget. 

 
2. Utasítom a Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy az intézményi költségvetésen 

belül a felsorolt előirányzatok alábbiakban meghatározott részösszegének felhasználását 
függessze fel: 

 
• Képviselői keret   8.000.000,-Ft 
• Gépkocsi vásárlás   2.540.000,-Ft 
• Karácsonyi díszkivilágítás  2.000.000,-Ft 
• Lakásfelújítás    1.800.000,-Ft 
• Lámpatest csere/felújítás  5.000.000,-Ft 
• Út-híd keret    2.000.000,-Ft 
• Síkosság mentesítés   17.000.000,-Ft 
• Zöldterület kezelés   3.000.000,-Ft 
• Temető üzemeltetés   1.000.000,-Ft 
• Város- és községgazdálkodás  2.000.000,-Ft 

 
3. Utasítom a GESZ intézményvezetőjét, hogy intézményi költségvetésén belül 20.000.000,-

Ft összegű dologi előirányzat felhasználását függessze fel. 
 
4. Utasítom a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetőjét, 

hogy intézményi költségvetésén belül 1.000.000,-Ft összegű dologi előirányzat 
felhasználását függessze fel. 
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5. Utasítom a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetőjét, hogy 
intézményi költségvetésén belül 3.000.000,-Ft összegű dologi előirányzat felhasználását 
függessze fel. 

 
6. Utasítom a címzetes főjegyzőt, mint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét, 

hogy az informatikai beruházási, valamint a hivatali bútor és egyéb eszköz beszerzési 
előirányzatokból 12.000.000,-Ft felhasználását függessze fel. 

 
 
7. Utasítom az intézményvezetőket az intézményeik költségvetésében fentiekben fel nem 

sorolt kis értékű tárgyi eszköz beszerzések felfüggesztésére. Az intézményvezető köteles a 
ténylegesen felfüggesztett előirányzat összegéről 2020. április 24-ig írásban adatot 
szolgáltatni a pénzügyi irodának.  

 
8. Összhangban a Komló Város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 15/2020. (III.13.) rendelet 7. § (17) bekezdésében foglalt 
kötelezettségemmel/felhatalmazásommal az alábbi kiadásokat függesztem fel a 2., 6., 7. 
határozati pontokban foglalt felhalmozási kiadásokon túl: 

 
• VG Zrt. veszteségfinanszírozás   10.000.000,-Ft 
• Vállalkozásfejlesztési támogatás   5.000.000,-Ft 
• Lakáscélú támogatás     7.000.000,-Ft 
• Fűtőerőmű Sportközpont működtetés  7.500.000,-Ft 
• Fűtőerőmű KBSK Sporttelep működtetés  2.500.000,-Ft 
• TDM 2020. évi támogatás    5.493.950,-Ft 
• Érdekszövetségek tagdíja       700.000,-Ft 
• Komló Sport Kft. támogatása    37.000.000,-Ft 
• KBSK támogatása     26.000.000,-Ft 
• Civil szervezetek támogatása    8.000.000,-Ft 
• Nem költségvetési szervi támogatás 

Média tartalékából     12.000.000,-Ft 
• Városház téri hangosítás    1.882.000,-Ft 
• Támfal vízelvezetés keret    4.000.000,-Ft 
• Városi felújítási keret     7.000.000,-Ft 
• Vis maior önerő     15.600.000,-Ft 
• Pályázati önerő és megelőlegezési keret  20.000.000,-Ft 
• Részönkormányzatok felújítási,  

karbantartási kerete     1.000.000,-Ft 
• Önkormányzati lakások kéményfelújítása  3.000.000,-Ft 
• Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági 

felülvizsgálata      1.200.000,-Ft 
 

9. Elrendelem továbbá az önkormányzat költségvetésén belül az alábbi tételek 
felhasználásának felfüggesztését: 

 
• Rendezvények    1.800.000,-Ft 
• Nemzetközi kapcsolatok  7.500.000,-Ft 
• Polgármesteri reprezentáció  1.000.000,-Ft 
• Képviselői tiszteletdíj és járulékai 14.000.000,-Ft 
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• Polgármesteri keret       500.000,-Ft 
• Óvodai buszjárat       500.000,-Ft 
 

 
10. A felfüggesztés feloldására a szeptemberi adóbevételek ismeretében költségvetési 

rendelet egyidejű módosítása mellett kerülhet sor.  
Utasítom a jegyzőt, hogy 2020. október 15-ig készítse elő az erről szóló előterjesztést 
és rendelet tervezetet. 

 
 
11. Felkérem a KBSK Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdeményezze a Takarékbank Zrt. felé 

fennálló hitelük törlesztésének felfüggesztését.  
 
12. Utasítom a jegyzőt, hogy a nem költségvetési szervi támogatásban részesített 

személyeket, szervezeteket jelen döntésemről értesítse. 
 
13. Utasítom a jegyzőt, hogy készítse elő a 2019. évi vis maior támogatások átütemezését 

a jogszabályban biztosított legkésőbbi határidőig.  
 
14. Kezdeményezni kell a helyi tömegközlekedési menetrend felülvizsgálatát azzal, hogy 

a lehető legmagasabb megtakarítás mellett a munkahelyekre és egészségügyi 
intézményekbe való eljutáshoz, valamint az alapvető áruk beszerzéséhez minimálisan 
szükséges járatsűrűség biztosított maradjon. 

 
Határid ő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  intézményvezetők 
  Mayerhoff Attila vezérigazgató 
  Ordas Miklós ügyvezető 
 
 
Komló, 2020. április 17. 
 
 

Polics József 
polgármester 

 


