
 

K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2022. november 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

151/2022. (XI. 23.) sz. határozata 

 

Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával 

kapcsolatos pályázat kiírásáról 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán Bizottság 

véleményének figyelembevételével– megtárgyalta a „Döntés a nem költségvetési szervek 

önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás 

megjelentetéséről, valamint közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2022. november 30. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

3. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, a bizottsági elnököket, valamint 

Bareithné Benke Nikolett települési képviselőt, hogy a beérkező támogatási kérelmek 

alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keretösszegének felosztására. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Város Önkormányzat 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) önkormányzati 

rendelet Humán Bizottság döntése szerinti módosító javaslatát a Képviselő-testület 

soron következő ülésére terjessze elő. 

 

Határidő: 2022. december 14. 

Felelős: Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

K.m.f. 

 

 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  

              címzetes főjegyző                    polgármester 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet  

 

 

Pályázat  

nem költségvetési szervek támogatására 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2018. (XI.30.) számú, Komló Város 

Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendeletében 

(továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint pályázatot hirdet az alábbiak szerint:  

 

A pályázat célja: olyan komlói vagy – megyei működési terület esetén – Baranya megyei 

székhellyel rendelkező, illetve országos működési területű civil szervezetek és cégek 

támogatása, amelyek a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve egyéb 

társadalmilag hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: a költségvetési évet megelőző év március 1. előtt 

bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi személyiséggel rendelkező nem költségvetési szervek. 

A pályázat tartalmi elemei és a csatolandó dokumentumok:  

A pályázathoz csatolni kell a szervezet tevékenységéről szóló 2022. évi rövid beszámolót, 

valamint a 2023. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással 

megvalósítandó program leírására. 

A pályázati dokumentáció tartalmai elemeire és a kötelezően csatolandó dokumentumokra a 

Rendelet 5. § (3)-(4) bekezdésében meghatározottak az irányadóak. 

 

A támogatási igényeket kizárólag postai úton lehet benyújtani Komló Város 

alpolgármesternek címezve (7301 Komló, Pf. 87.) 

 

2023. január 15. napjáig. 

 

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó szervezet megnevezését és a „Pályázat nem 

költségvetési szervek támogatására” szöveget. 

 

A beérkezett kérelmek támogatásáról a Képviselő-testület a 2023. évi márciusi rendes ülésén 

dönt, valamint a támogatott pályázókkal a polgármester 2023. április 30-ig köt szerződést.  

A beérkezett támogatási kérelmek elbírálására a Rendelet 5. § (6)-(10) bekezdésében 

meghatározottak szerint kerül sor.  

 

Támogatott a támogatás felhasználásáról 2024. január 15. napjáig szakmai és pénzügyi 

beszámolót készít a Rendelet 6. §-ában rögzítettek szerint. 

 

A támogatási kérelem adatlap, valamint a csatolandó mellékletek a www.komlo.hu honlapon 

megtalálhatóak, továbbá a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban elérhetőek.  

 

Komló, 2022. november … 

 

 

     

         Polics József 

         polgármester 

 

http://www.komlo.hu/

