JEGYZŐKÖNYV

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 10-i üléséről.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
Polics József: Csókolom, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a
2022. évi első rendes képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy 11 fő van jelen.
Gerencsér Ágnes képviselő asszony igazoltan van távol. A testületi ülést 15 óra 04 perckor
megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és diktafonon történik.
Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 5.)
számú napirendi pont címe helyesen: Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új
szerződéskötés a Volánbusz Zrt-vel. Ezzel a pontosítással szavazzunk a napirendi pontokról.
Kérem, aki a napirendekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a pontosításokkal együtt elfogadta a napirendi pontokat.
Mielőtt megkezdenénk a munkánkat nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm hölgy képviselőinket
és köszöntöm az Ildikó névnapjukat ünneplőket is, egy kis virággal kedveskedünk a fiú társadalom
nevében.
1. sz. napirend
2021. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat
Előadó: Polics József
Polics József: Tisztelettel köszöntöm könyvvizsgálónkat, Tompa Árpád urat. A könyvvizsgálói
jelentés pótlólag került kiküldésre, de már a bizottsági ülések tárgyalásának időpontjában minden
bizottsági tag rendelkezésére állt, ennek ismeretében két bizottság tárgyalta. A Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság is elfogadásra
javasolja. Van-e frakció vélemény, kíván-e valaki kérdést feltenni? Kíván-e valaki hozzászólni? Nem
látok ilyet. Szavazás előtt csak néhány dolog, néhány adat a 2021 évi költségvetésből. Valójában a
mostani beterjesztés szerint egy kicsit több mint 10,5 milliárdos főösszeggel, bevételi és kiadási
oldallal zártuk a 2021-es esztendőt. Még a december 9-i előterjesztésnél a hitelfelvételi igény, tehát a
hiány mértéke majdnem 270 millió forint volt. A kiegészítő működési támogatási igény pedig
majdnem 434 millió forint. Ebben a mostani beterjesztésben viszont már mindkét esetben 0 szám
szerepel. Ez annyit jelent, hogy az év végét, így megint sikeresen lezártuk. Az év végi
támogatásoknak a legjelentősebb része egy 202 millió forintos kiegészítő önkormányzati támogatás,
rendkívüli önkormányzati támogatás volt. Ennek is köszönhető az, hogy a 2021-es esztendőt ilyen
sikeresen zártuk költségvetési oldalon. Köszönöm mindenkinek a támogatását, a segítségét.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, minősített többséggel elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati
rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) számú rendelet
módosításáról

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A város 2021. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek
mellett:)
„a) bevétel főösszege: 10.546.835.245 Ft
b)
kiadás főösszege: 10.546.835.245 Ft
c)
hitelfelvétel (hiány): 0 Ft”
(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú
pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)
„a) bevétel főösszege: 6.200.007.086 Ft
b)
kiadás főösszege: 6.385.334.369 Ft
c)
hiány: 185.327.283 Ft”
(3) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek
mellett:)
„a) bevétel főösszege: 4.346.828.159 Ft
b)
kiadás főösszege: 4.161.500.876 Ft
c)
többlet: 185.327.283 Ft”
(4) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:)
„a) személyi jellegű kiadások: 1.509.987.712 Ft
b)
munkaadókat terhelő járulékok: 239.819.056 Ft

c)
d)

dologi jellegű kiadások: 1.220.977.163 Ft
felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 6.362.543.652 Ft”

(5) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:)
„f) egyéb kiadások: 1.213.507.662 Ft”
(6) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét a működési mérleg többletének átcsoportosítása
biztosítja. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímén 202.198.309
Ft-ot juttatott. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi
önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.”
2. §
A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 9/2021
(III.10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi adóbevétel 873.600.100 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül
szolgál.”
3. §
A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 9/2021
(III.10.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó betervezett 33.445.886 Ft bevétel a 2019. évi
áthúzódó és a 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák forrásaként kerül nevesítésre. A bevétel
eredeti előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre.”
4. §
A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 9/2021
(III.10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A költségvetés tartaléka 98.043.866 Ft-, melyből:
a)
működési általános tartalék: 0 Ft
b) működési tartalék: 98.043.866 Ft, ebből EU-s pályázatok kapcsán 2022-re átviendő maradvány:
3.602.958 Ft
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 434.009 Ft tartalék előirányzat felhasználására a
polgármester jogosult.”
5. §
(1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 7.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 7.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2022. március 10.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester
2. sz. napirend

Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezete
Előadó: Polics József
Polics József: Itt is tisztelettel köszöntöm Tompa Árpád könyvvizsgálót. A könyvvizsgálói jelentés
pótlólag került kiküldésre. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 4., 9., 16.
és 17. számú mellékletei az anyag kiküldését követően módosultak, így a már módosított mellékletek
pótlólag kerültek kiküldésre. A bizottságok már a módosított mellékletekkel tárgyalták az
előterjesztéseket, a könyvvizsgálói jelentés is minden bizottság számára rendelkezésre állt. A
költségvetést mindhárom bizottság tárgyalta, tehát a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési, a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági, valamint a Humán bizottság. Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a
2022. évi költségvetésünket.
Van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan frakció vélemény? Dr. Barbarics Ildikót illeti a szó.
Dr.Barbarics Ildikó: Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Miközben egyre nagyobb
számokat látunk magunk előtt gyakorlatilag egyre szűkebb a mozgásterünk, ezt tapasztaljuk
számtalan körülmény okán. Látszik, hogy mindenki megijedt a nagy működési mérleg hiányától,
hiszen a több mint 1 milliárd forintos szám rettenetesen magas. Jól látszik, hogy ennek a
következménye, hogy a fejlesztési mérleg tervezése nagyon óvatos. Összességében, ha áttekintjük,
megállapított, hogyha 327 millió forint többlettámogatás bejön, ugye 135 millió már beérkezett 24
millió forint lesz, akkor még a rendezendő rész az év folyamán. Nyilván nagyon befolyásolja majd a
működésünket és meglátjuk, hogy a világ évközben hogyan változik, ebben azt gondolom muszáj
optimistának lennünk, számos körülmény fogja ezt befolyásolni. Meglátjuk, hogy lesz-e
lehetőségünk a többleteket biztosítani, amik most kimaradtak, azokra a dolgokra. A működést
áttekintve megállapíthatjuk, hogy alapvető gond, hogy a tervezetben szereplő 960 millió forintos
hiány REKI oldalról semmiképpen sem biztosítható, hiszen 230-240 millió forintos támogatásra
számíthattunk az elmúlt években is, általában ez volt a tapasztalat és ez a gyakorlat. Tehát az előző
évekhez hasonlóan ebben bízhatunk, és gyakorlatilag ehhez hasonlóan és megállapíthatjuk, hogy egy
úgymond „húzd meg, ereszd meg” költségvetésünk lesz ahol egyenlőre csak reménykedhetünk, hogy
amihez igazán nagy probléma, az intézmények finanszírozása, hogy ezen a téren fent fogjuk tudni
tartani a zavartalan működést. Miért mondom ezt az intézmények terén, azért, mert azt gondolom,
hogy nem tartható az, hogy az önkormányzatok alapfinanszírozása az igazgatás és a városüzemeltetés
terén hosszú évek óta változatlan, miközben pedig jelentősen emelkedtek a bérek. Bár az ott dolgozók
lehet, hogy nem ezt mondanák, de a finanszírozáshoz képest mégiscsak ezt kell mondanom.
Elszaladt az infláció is, ezért azt gondolom, hogy mindannyiunk előtt - hiszen itt állunk a választások
előtt is - mindenféle elhangzik ezen a téren, úgy gondolom, hogy ez egy alapgondolat mindenki
részéről vagy az új kormánytól azt várjuk, hogy vizsgálja felül és reformálja meg az önkormányzati
finanszírozást, mert ez a mostani rendszer sem rövid, sem pedig középtávon nem tartható fenn. A
frakció a költségvetést támogatja. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki kérdést feltenni, véleményt nyilvánítani? Ilyet nem
látok. Akkor néhány dolog még az elhangzottakkal kapcsolatban, Igen, a mostani költségvetésünk az
elmúlt időszak egyik legnehezebb költségvetése lesz. Nem a fejlesztési hiány miatt, hanem a jelenleg
ismert működési hiány miatt, illetve a mostani teljesen bizonytalan világpolitikai helyzet még nem
látott hatásainak következményei miatt is hordoz magában egy kockázatot, egy bizonytalanságot. Az

elmúlt évi számadatokhoz képest, ha a főszámok nem is változtak lényegesen, de a működési
hiányunk a tavalyihoz képest több mint 50 százalékkal nagyobb. A fejlesztési mérleg hiányunk, mint
ahogy elhangzott, most már lecsökkent az a szám is az első fordulóhoz képest pár tízmillió forinttal,
351 millió forint nagyságrendű, amelyből az a 327 millió forint az itt van a küszöbön, a 135 millió
már ahogy elhangzott is, megérkezett. Tehát ott szinte egyensúlyi állapot fog ki a kialakulni. A
bevételi oldalon a 2 forduló között csak úgymond 100%-ban tervezhető bevétel és kiadás csökkenés
lett betervezve, és ennek is az eredménye ez a 960 millió forintos működési hiány. Soha nem volt
jellemző ránk, hogy olyan költségvetést terjesztettünk a képviselő-testület elé, amely nem valós és
reális számokat tartalmazott. Például az ingatlanértékesítési bevételre beírhattunk volna egy számot,
aztán jobb egyensúlyi állapotok alakultak volna ki számszaki oldalról, de ezt nem tettük eddig sem, és
ezután sem fogjuk megtenni. Annak érdekében, hogy ez a költségvetés tartható legyen és ugyanolyan
beszámolót tudjunk egy év múlva tartani, mint ahogy most a 2021 évi költségvetésről, ahhoz nagyon
sok mindent meg kell tenni. Rendeleti oldalról, határozati oldalról tartalmazza azokat a szükséges
lépéseket és intézkedéseket, melyek szükségesek ennek a sikeres végrehajtásához. Ehhez
mindenkinek hozzá kell tenni a maga területén a maga dolgát, a saját felelősségét, teljesen mindegy,
hogy képviselő intézményvezető vagy gazdasági társaságot vezet a mi rendszerünkön belül. Külön
tájékoztatás kap mindenki a költségvetés végrehajtásához, tehát az intézmények részéről 30 napon
belül egy intézkedési tervet kell letenni az asztalra, amelyben ennek a végrehajtását, a további
megtakarítását próbáljuk előkészíteni. Be vannak korlátozva bizonyos kiadási tételek szeptember
30-áig, az előterjesztésben a szabad pénzmaradványok teljes egészében elvonásra kerültek, de ezek
nem veszélyeztetik az intézményrendszernek a működését. Az ún. kötött maradványoknál is, ahol
még van mozgásterünk minden forintot meg fogunk fogni annak érdekében, hogy biztosítsuk a
költségvetés végrehajtását. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően évközben mindig és
kiegészítő kormányzati támogatások érkeztek az első 2-2,5 hónapban lassan a bérhez kapcsolódó
különböző ágazatokat érintő bérfejlesztésekhez kapcsolódó kiegészítő tételek már megérkeztek, de
az elmúlt években is mindig az volt a jellemző, hogy a további kiegészítő támogatások kormányzati
szinten év közben tovább folytatódtak a legnagyobb veszteségünk az ún. étkezési oldalon van. Ezt
tetőzte az elmúlt időszakban a covid járványnak az ide begyűrűző hatása. El tudom mondani, hogy az
első 2 hónap összehasonlító adatait már jelentős pluszt mutatnak, és próbálom megértetni és minden
intézményvezetőnek ez lenne, ez legyen a dolga az elkövetkezendő időszakban is, hogy még jobban
figyeljünk oda a bevételt növelő lehetőségeinkre. Minden intézmény vegye a fáradtságot és nézzen
utána annak, hogy mennyi pluszforrást tettünk hozzá az elmúlt években, és mennyit teszünk most is
hozzá annak érdekében, hogy az ezen a szinten való működés feltételeit biztosítsuk. Ott a kimutatás a
kötelező és a nem kötelező feladatokra vonatkozóan, és itt van nálunk nagyon sok nem kötelező
feladat, amit mi, megyei jogú városi szinten látunk el, és ezen a szinten is szeretnénk ellátni, de ebben
az elmúlt évekhez képest még nagyobb odafigyelésre és még nagyobb együttműködésre van szükség.
Meghallgatva a gazdasági szereplők, a gazdasági vezetők javaslatait hogy mit tudunk tenni, ami csak
odafigyelés árán többletbevételt fog eredményezni, a kiadások automatikus csökkentését,
racionalizálást minden területen, a költségek minimalizálását. Úgy gondolom, hogy alapfeladat lesz a
feladatalapú finanszírozás és a bérek kérdése. Ez az a kérdés, amiből sose lesz elég, senkinek se lesz
elég a bére. Összességében az önkormányzati finanszírozásban vannak olyan területek, ahol javítani
lehet, városüzemeltetési oldalon biztosan. Mi, most 2022-ben egyenlőre a lekötött szerződéseinket
figyelembe véve nem szólhatunk egy szót sem, itt az élő közüzemi szerződéseinkre gondolok.
Hogyan fog ez alakulni a háborút figyelembe véve, az új közbeszerzéseket figyelembe véve, amik itt
vannak előttünk? Ez érinti a rezsi oldalt, érinti a közétkeztetést is, amely szintén egy új rendszerben
fog indulni és érinti a városüzemeltetési legnagyobb feladatot, a közterületeknek a rendben tartását,
karbantartását. Biztos vagyok benne, hogy születnek majd kormánydöntések, amelyek ennek a
költségvetésnek a végrehajtását tovább stabilizálják. Hiszek abban, és tudom, hogy a
beruházásainkhoz kapcsolódó fejlesztési források, mint ahogy eddig is megérkeztek, ezután is meg
fognak érkezni. Mindenkinek köszönöm a költségvetés összeállításához végzett munkáját,
mindenkiét. Az elmúlt évhez képest szigorúbb végrehajtás és finanszírozás fog következni, annak
érdekében, hogy ne kerüljünk nehezebb helyzetbe és biztos alapokon tudjuk végrehajtani a
költségvetést, ha kell beavatkozási szintek is megvannak, és a rendeletekben azok a felhatalmazások
is megvannak irányomba, hogy a költségvetés érdekében menet közben is megtegyem, azokat a
szükséges intézkedéseket, amelyek kellenek a sikeres végrehajtáshoz.

Más hozzászólás, vélemény, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület minősített
többséggel, 11 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
30/2022. (III. 10.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezete
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamennyi bizottság és a könyvvizsgáló
javaslatainak figyelembevételével – Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési
rendeletének tervezetét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját
bevételeket, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV
Törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteinkből eredő fizetési
kötelezettségeket 2022-2025. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak
szerint állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az AKÜ adatszolgáltatás során
szükség esetén az 1. sz. mellékletet módosítsa utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a költségvetés
bevételi oldalának biztosítása érdekében, annak működőképességének megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás elnyerésére.
A Képviselő-testület egyetért - a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban – a
költségvetési törvény 3. sz. melléklet 2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcím
szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás elnyerésére vonatkozó kérelem
benyújtásával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges
formahatározatot a képviselő-testület nevében és helyett megtegye.

3.

A Képviselő-testület megismerte a polgármester Komló Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 9/2021. (III. 10.) rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti
2022. január, február hónapokban folytatott önkormányzati és közös önkormányzati hivatali
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját és azt tudomásul veszi.
Komló Város Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának
gazdasági eseményei a 2022. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

4.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és
kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását követően készítse
el az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal likviditási tervét, melyet április
hónaptól minden hó 20. napjáig az előző havi tényadatok figyelembevételével aktualizálni
kell.

5.

A VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére a 216.360.000,-Ft tartalék terhére csak akkora
összegben és csak abban az esetben teljesíthető kifizetés, ha annak fedezete a jóváhagyott
rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI támogatás) terhére számlapénzként
rendelkezésre áll.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11
igen szavazattal, minősített többséggel elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati
rendelete

Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói
hatáskörében a 2022. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodására, továbbá az
e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.
2. A címrend
2. §
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § szerinti címrendet az 5. melléklet
tartalmazza.
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy
címet.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
(1) A város 2022. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi
főösszegek mellett:
a)
bevétel főösszege: 9.267.504.901 Ft
b)
kiadás főösszege: 9.618.646.746 Ft
c)
hitelfelvétel (hiány): 351.141.845 Ft
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú
pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:
a)
bevétel főösszege: 4.415.889.579 Ft
b)
kiadás főösszege: 4.767.031.424 Ft
c)
hitelfelvétel (hiány): 351.141.845 Ft
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek
mellett:
a)
bevétel főösszege: 4.851.615.322 Ft
b)
kiadás főösszege: 4.851.615.322 Ft
c)
hitelfelvétel (hiány): 0 Ft
(4) Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:
a)
személyi jellegű kiadások: 1.572.014.801 Ft
b)
munkaadókat terhelő járulékok: 234.880.190 Ft
c)
dologi jellegű kiadások: 1.243.466.724 Ft
d)
felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 4.718.089.424 Ft
e)
speciális támogatások 0 Ft
f)
egyéb kiadások: 1.850.195.607 Ft

g)
h)

költségvetési létszámkeretet: 292 főben állapítja meg.
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 190 főben állapítja meg.

(5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság)
költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 52.438.000 Ft
előirányzat biztosított. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 8.500.000 Ft a közvilágítási
lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. Ezen túlmenően 8.000.000 Ft dologi előirányzat
kerül elkülönítésre a Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül, mely az egyéni
választókerületi képviselők egyetértésével használható fel.
(7) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 351.141.845 Ft összegű fejlesztési hitel biztosítja,
mely előzetes kormányzati engedéllyel vehető fel. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel
kerül ellensúlyozásra. A 960.826.082 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatása jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési
kötelezettségeinek fedezetére 18.942.000 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett
dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete
az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.
4. Az önkormányzat bevételei
4. §
(1) Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételeinek
részletezését a 4. melléklet tartalmazza, ebből kiemelve az általános és ágazati feladatok támogatását
mutatja be a 16. melléklet.
(2) A helyi adóbevétel 785.500.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.
5. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervenként az 5–9. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők a
költségvetés-tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében gondoskodnak - a jóváhagyott
kiemelt előirányzatokon belül, az Áht. 102-103. §-ai figyelembevételével - az intézményi elemi
költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítéséről, továbbá a kapcsolódó kötelező
adatszolgáltatás benyújtásáról. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra
fordítható.
(2) A bérfizetés határideje a tárgyhót követő 5. nap. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az
azt követő munkanap.
(3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon
belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben kell megállapítani. A keretösszegen
belül az intézményvezetők szabályozzák a cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a
munkáltató által fizetett adó és járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közszolgálati Szabályzatban a
köztisztviselői juttatások mértékét az e rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell
szabályozni. A cafeteria juttatások kifizetési határideje 2022. szeptember 30.
(4) A lakóház-felújítási előirányzat összege 13.000.000 Ft. A felújítási feladatok tekintetében a
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság dönt a "városi felújítási keret" terhére a szükséges
beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Havária helyzet esetén a polgármester utólagos
beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1.000.000 Ft egyedi összeg felhasználását
engedélyezheti. A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az

intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel
a balesetveszély elhárítására.
(5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó betervezett 103.043.483 Ft bevétel a 2020. évi
áthúzódó és a 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák forrásaként kerül nevesítésre. A bevétel
eredeti előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre.
(6) A felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatokat a 11. melléklet, az
önkormányzat EU-s projektjeit a 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait
rovat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 14. melléklet tartalmazza. A hitelekhez
kapcsolódó egyenleg, illetve törlesztési adatokat a 15. melléklet tartalmazza. A 17. melléklet az
intézmények 2022. évi állami támogatáson felül Önkormányzati támogatás alakulását mutatja be.
(8) Az Önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait a 19. melléklet, az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.
(9) A nem költségvetési szervek támogatására nyújtható 134.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 18.
melléklet tartalmazza. Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak és a Komló Város
Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.)
önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati
támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott
köteles 2023. január 15-ig elszámolni.
(10) Az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére
vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60
napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi
kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti támogatásokra.
6. §
(1) A költségvetés tartaléka 524.107.625 Ft-, amelynek részletezése a 10. mellékleten szerepel,
melyből:
a)
működési általános tartalék: 0 Ft
b)
működési tartalék: 524.107.625 Ft
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 1.407.959 Ft tartalék előirányzat felhasználására a
polgármester jogosult.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről,
a jóváhagyott kiadások teljesítéséről, a költségvetés végrehajtásáról a polgármester, valamint az
önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői gondoskodnak.
(2) Az Önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül
kötelesek gazdálkodni. Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából
adódó lemondási kötelezettség teljes összege az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.
(3) Az Önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési
hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló
benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.

(4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat,
támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az Önkormányzat számára. A központi
előirányzat-növekedésekről - az első negyedév kivételével - negyedévente kell a képviselő-testületet
tájékoztatni.
(5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület
hozzájárulásával tehet.
(6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt
más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.
(7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának
igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály
szerinti nyilvántartást vezetni.
(8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési
szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.
(9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig
adatot szolgáltatnak a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a
meglévő adósságállományról. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles
tájékoztatni a Hivatal Titkársági irodáját az üres álláshelyekről.
(10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület
engedélyezi.
(11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, év közben a
végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. E rendelkezés megsértése esetén az
intézmény vezetőjével szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
(12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és szükség esetén
ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben
önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül
intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza az e rendeletben
meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi
intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát.
(13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2022. évben
legfeljebb 200.000.000 Ft likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitel vehető
igénybe.
(14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés,
valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás
bevételi forrása - a Pénzügyi, gazdasági és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy
hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
(15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés többlet bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen
összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a
szeptemberi rendes ülésén dönt. Az ezen felüli bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.
(16) A fejlesztési mérlegben felsorolt célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 11.
mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett
indítható. A felhasználásra a pályázati bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül,
úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így a kérelem
visszavonására, vagy a fejlesztés 2023-ra történő átütemezésére kell sort keríteni. A képviselőtestület a fejlesztési kiegészítő támogatások folyósítását követően, legkorábban a júniusi testületi
ülésen felülvizsgálja a fejlesztési kiadásokat.

(17) Ha az adóbevétel az előirányzattól a negyedéves teljesítési adatok alapján időarányosan 5%-nál
nagyobb mértékben elmarad, a polgármester a felhalmozási kiadásokat, illetve a működési
pénzeszköz-átadásokat ideiglenesen felfüggesztheti a képviselő-testület utólagos tájékoztatása
mellett.
(18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett az alábbi okokból dönthet a
költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról:
a)
tárgyévi többletbevételek előirányzati átvezetése,
b)
célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása,
c)
egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése,
d)
intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok
módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítása,
e)
a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű
előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyása.
(19) A költségvetés stabilitása érdekében a rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) iránti igény
végleges, Magyar Államkincstár által befogadott összegének közléséig felfüggesztésre kerül a
közfoglalkoztatási tartalék, a pályázati támogatás visszafizetési keret és a tulajdonosi mögöttes
felelősség tartalékok felhasználása. Az átmeneti gazdálkodás során felhasznált tartalékok
visszapótlásáról – elsődlegesen a befolyt adóbevételek terhére – gondoskodni kell.
(20) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat folyamatos
likviditásának biztosítása érdekében az intézmények működőképességét nem veszélyeztető
mértékben az időarányostól elmaradó finanszírozás folyósításáról intézkedjen. Ugyancsak
felhatalmazza a polgármestert, hogy időlegesen időarányostól elmaradó működési támogatást
folyósítson külső szervezetek részére.
(21) Az intézmények szerződéssel le nem kötött felhalmozási előirányzatai csak a polgármester
előzetes írásos engedélyével használhatóak fel 2022. szeptember 30-ig.
(22) A személyi jellegű juttatás és járulék előirányzatok terhére a költségvetési rendelet
elfogadásakor már lekötött előirányzatok terhére teljesíthető kifizetés. Az üres és év közben
megürülő álláshelyek betöltését a polgármester engedélyezi. A korlátozás nem vonatkozik a
jogszabályon vagy pályázati vállaláson alapuló és/vagy pályázati forrásból 100 %-ban finanszírozott
juttatásokra.
(23) A Városgondnokság közutak fenntartása, vízkárelhárítás, valamint közvilágítás, lámpatest
karbantartás előirányzatai utólagosan, a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek
finanszírozásra. A kiadások pénzügyi ütemezése során a felhasználás nem haladhatja meg az
időarányosat!
(24) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.
7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok
8. §
(1) A Hivatal gazdálkodására a 7. § (1)–(24) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1-től a 2023. évi
költségvetés elfogadásáig 46.380 Ft.
(3) Az önkormányzat és a Hivatal kötelezettségvállalásának és utalványozásának rendjét
szabályzatban kell megállapítani.
8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

9. §
(1) A polgármester a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2023. január és február
hónapjaiban a 2022. évi költségvetés működési, támogatási előirányzatának 2/12 részét jogosult a
költségvetési szervek és a feladat-ellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek
részére folyósítani, illetve felhasználásáról gondoskodni. A szezonális hatások figyelembevételével a
rezsi jellegű kiadási előirányzatok, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nagyobb
arányban használhatók fel. A havi finanszírozásban részesített sportszervezetek átmeneti gazdálkodás
keretében történő finanszírozásáról a polgármester jogosult intézkedni a 2022. évi előirányzat 2/12-e
erejéig.
(2) A polgármester elrendelheti mindazon kiadásokat, amelyek nem tartoznak az előző év
működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000
Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2023. évi költségvetés részét képezik.
(3) A polgármester az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi
kihatásáról a következő évi költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés
keretében beszámol és azok rendelet-tervezetbe történő beépítéséről gondoskodik.

9. Záró rendelkezések
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2022. március 10.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

3. sz. napirend
Nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása
Előadó: Polics József
Polics József: Az előterjesztést 3 bizottság tárgyalta a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési, a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági, valamint a Humán bizottság, mindhárom elfogadásra javasolja.
Alpolgármester úr az előterjesztő, van-e előterjesztőként hozzáfűznivalója? Nincsen.
Frakcióvélemény? Bareithné Benke Nikolettet illeti a szó.
Bareithné Benke Nikolett: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Tisztelt képviselőtársaim! A
bizottsági ülésen is elmondtam a FIDESZ frakció módosító javaslattal élt a nem költségvetési szervek
támogatásáról szóló előterjesztés kapcsán. Több olyan része is van a javaslatnak, amivel nem értünk
egyet, van egy bizonyos keretösszeg, amiből a támogatások kioszthatók. Álláspontunk szerint
törekedni kell arra, hogy ne legyenek olyan szervezetek, akik egyáltalán nem kapnak semmilyen
támogatást. Viszont vannak olyan szervezetek, akik az eddigi évekhez képest esetleg a dupláját
kapják. A módosító javaslatunkban majdnem minden szervezet kapna támogatást, tartva a
költségvetésben szereplő keret összeget úgy, hogy mindenki az előző évi támogatást kapná, nem
emelve duplájára egyes szervezet támogatását. Ezeknek a szervezeteknek a programjaiban bőven
szerepel olyan rendezvény, melyben az önkormányzat is szerepet vállal, ezáltal nem lenne szükség

emelt összeg megállapítására, főleg nem úgy, hogy más egyáltalán nem kap semmit. Olyan még nem
fordult elő, hogy egy rendezvény elmaradt volna azért, mert esetleg nem volt rá pénzük. Bizottsági
ülésen elhangzott, hogy áldozatokat kell hozni, és majd jövőre átvizsgálni újra a támogatási
kérelmeket. Ez azért érdekes számunkra, mert az eredeti javaslatban az áldozat a saját vagy Önökhöz
köthető szervezeteknél nem látszik, viszont a többi civil szervezet esetében igen. Én elmondanám a
módosító javaslatainkat is, hogy melyik szervezeteket érinti: a Hétdomb Természetbarát Egyesület
60.000 forint szerepel a javaslatban, mi 100.000 Ft-ot javaslunk; Komlói Női Kézilabda Egyesületnél
150.000 forint szerepel, mi 100.000 Ft-ot javaslunk; Komlói Kyokushin Karate Egyesület 25.000
forint helyett 100.000 Ft-ot javaslunk; T20 Darts Klubnak nem szerepel támogatási összeg, így mi a
30.000 Ft-ot javaslunk; Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület (ugye egy 40 éves
egyesületről beszélünk), ott a CLLD kapcsán nem lett a javaslatba beépítve nekik összeg, mi 100.000
Ft-ot javaslunk, annak ellenére, hogy CLLD-ben pályáztak; Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei
Szervezete 60.000 forint helyett 120.000 Ft; Komlói Fekete Láng Egyesület szintén a CLLD kapcsán
0 forintot kapna, mi 50.000 Ft-ot javaslunk; Komlói Német Közhasznú Egyesületnek 100.000 Ft
helyett mi 40.000 Ft-ot javaslunk, hiszen itt is vannak olyan rendezvények, amelyben az
önkormányzat is részt fog venni;Mecsekjánosiért Egyesület 200.000 forint helyett 100.000 Ft-ot
javaslunk; Liliom Kulturális és ifjúságvédelmi Egyesületnek szintén 0 forint lett megállapítva, ai
25.000 Ft-ot javaslunk; Komlói Munkáskórusért Alapítvány 150.000 forint helyett 100.000 Ft-ot
javaslunk. A Komló Városért Alapítvány az egyetlen olyan szervezet, akinek mi nem javaslunk
támogatást, hiszen a rendelkezésükre áll egy bizonyos összeg, amiből tudnak gazdálkodni, tehát itt mi
100.000 Ft helyett 0 Ft-ot javaslunk. Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány 150.000 Ft
helyett szintén 100.000 Ft-ot javaslunk; Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítványnak szintén
0 forint lett megállapítva, mi 40.000 Ft-ot javaslunk; Mecsekfaluért Alapítványnak 100.000 Ft helyett
40 ezret. Így a 134.000.000 forint, ami keretösszeg rendelkezésre áll, így akkor ahogy az eredeti
javaslatban is szerepel 4 szervezet helyett csak egy 1 lenne nullás, de tartjuk magunkat a 134
millióhoz. A CLLD pályázathoz még annyit fűznék hozzá, hogy azok a szervezetek, akik el tudtak
számolni az összeggel, azok az önkormányzattól kaptak támogatást, és ezért tudták megvalósítani a
rendezvényeiket. A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a covid miatt nem tudott
kolbásztöltőt tartani, ami most április 30-án reményeink szerint megrendezésre kerül. Április 30. és
december 31. között viszont működniük kell. Köszönöm szépen.
Polics József: Köszönöm szépen. A frakcióvélemények után van-e kérdés? Kíván-e valaki
hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Ilyet nem látok. Alpolgármester úr reagál az elhangzottakra.
Kispál László: Köszönöm a szót. Bevallom nem tudtam követni bizottsági ülésen sem a gyors
felsorolást, ezért nálam ez hiányos. Nem is gondolom, hogy mindegyikre kellene válaszolnom,
inkább összefüggéseiben. Nem tudom, nem tűnt-e fel mindenkinek, hogy elfogadtunk egy
költségvetést és 11 igen szavazattal. A vezető koalíció szokta megszavazni a költségvetést, az
ellenzék nem szavazza meg a vezető koalíció költségvetését. Itt mégis mindenki megszavazta. Ott
nem történt ennyi javaslat közel 10 milliárdos költségvetéshez, és a többség sem élt azzal a
lehetőséggel, hogy kicsit átrendezze a költségvetést. Megvolt a felelősség, az a többség, amelyik nem
adott polgármestert, de a masszív szavazati többséggel bír, nem akarta átrendezni, sem az
intézményrendszerében, sem a támogatásokban sem egyebekben. Azt hiszem ez méltányolható, ezzel
az a felelősség méltányolható, hogy egy nehéz költségvetésben, ahogy a polgármester úr is mondta,
mindenki felelős, jót tesz. Az elmúlt években nem tudtunk költségvetést elfogadni egy személyben
történt a költségvetés elfogadása, és most bázisszemlélet alapján, hozzájárulunk a bázishoz igazodó
folytatólagos költségvetés elfogadásához, teljes frakció egyetértésében. Ez mutatja, hogy
felelősségérzet van bennünk, de felelősségérzet megjelent abban is, hogy az elmúlt években itt-ott
megtakarítási elképzeléseket valósítottunk meg ingatlanhoz hasznosításban, egyéb területeken. Nem
mondjuk, hogy átfogó és azt sem mondjuk, hogy ez igazán koordinál is, itt-ott kicsit javított. Mit nem
tudtunk javítani? Azt, hogy ez a 134 millió forint az előzetes tárgyalások alapján ebben az összegben
álljon meg, és mivel el is fogadtuk már, ezt jól mondja a frakcióvezető asszony, ezen az összegen
belül kell módosítani vagy elfogadásra kerül. Ezt is elfogadtuk, de ha nézzük a számokat milyen
torzak, de megvan a magyarázata megvan, hogy olyan sporttámogatások jelennek meg összegszerűen,
rettentő magas összeg szerűen az itt felosztható pénzek arányában, majdnem 98%-ban, amelyik
mögött megjelenik egy kísérőjelenség, a városba érték jön. Hadd emeljek csak egyet ki, hogy

mindenki számára tisztán látást adjon a mi hozzáállásunk. Egy kézilabda, amely jelentős
támogatással bír, a sportkör forrásokat hoz a városba a kézilabda okán. Amelyik tudja, tartja ezt a
magas színvonalat. egy csarnok épül fel Szilvásban, ezért a többség méltányolta, hogy ez a torz arány
így jelenjen meg. A sportot amúgy is támogattuk és amúgy is támogatnunk kell azt, amely értéket
teremt és értéket hoz a városba. Ez így szerencsés, ezzel is egyetértettünk. Az, hogy 48 beadott
kérelemből, nem nézve, hogy ezek mögött melyik egyesület van és ne keressünk szimpátiát vagy
ellenszimpátiát valamelyik egyesület irányában, volt egy pár kizáró ok. A kizáró ok az, hogy ki nem
tudta elkölteni tavaly, és ebben az évben rendelkezésre áll a pénz és majd elköltheti. A CLLD-be ki
pályázott, nem tudjuk az összeget, hiszen nagyon jó források voltak a CLLD pályázatok kapcsán.
Ezek az összegek felhasználhatók, akkor itt egy kicsit engedjünk annak meríteni, abból az alig
2.000.000 forintból, amelyiknek más forrása nincsen. Én azt gondolom, hogy még ebből is emeljünk
ki egy-kettőt. Polgárőr Egyesület 500.000 forintot kért és mi adunk 200.000-et, nem érezzük, hogy
roppant kevés? Ők őrzik a várost éjjel, járják a várost és vigyáznak ránk, értékeinkre, gyerekeinkre
hozzátartozóinkra. Csak 200-at tudunk adni, én 500-at javasolnék, de akkor hiánycélt kell
megnövelni. Nem is akarok kiemelni innen többet, csak remélem, hogy érzékelhető volt, de felírtam
magamnak, a DÖKE-t, a Tenisz Club-ot, a Horgászegyesületet, a Női kézilabdát, meg egyebeket, de
nem célszerű, mert méltatlanul kevés, amit osztunk, ehhez egy jobb világnak kell eljönni. Amikor azt
mondjuk, hogy a civil szervezetek támogatása más összegben mozoghat és mást osztogathatunk. Ha
egy költségvetéshez kevesebb hozzászólás és kevesebb vélemény volt, akkor az miért méltó ehhez a
költségvetéshez, hogy 40.000 forintot vegyünk el és adjunk neki nullát, a másiktól vegyünk el 50-et
és maradjon csak 50 vagy 100-at emeljük meg 140-re. Ez méltó a 10 milliárdos költségvetésünkhöz?
Inkább azt várnám el mindenkitől, főleg egy albizottság munkája után, hogy egyik dolog, hogy részt
veszünk a munkában, és nem dobjuk be a lasszót mindenki közé, hogy 14 módosító javaslattal
kezdünk rajta vitatkozni 20-30-50.000 forinton, maximum 50 volt a különbség ezekben az
összegekben, nem méltó, méltatlan azt gondolom. Egyet szeretnék megállapítani, mindenki keveset
kap, és mi az albizottság nem vélhetőleg végezte el a munkáját, és abban hív mindenkit a jövőben, az
albizottság jókedvvel, szomorúsággal azzal, hogy ennyit oszthat, de jókedvvel, nem kipécézve
másokat, azt gondolta, hogy így szeretné felosztani. Azt gondolom, hogyha valamiben nem tudok
részt venni, odahívnak akkor ennek a fontosságát átérezve helyettesítésről gondoskodok.
Legközelebb kövessük ezt a példát, mert máshol is van erre példa, hogy ezt követik a fontos
feladatoknál megjelenő személyek. Én azt kérem, hogy az előterjesztést, amit én írtam alá, ebben
változatlan formában fogadják el, azzal a megállapítással, hogy méltatlanul keveset osztunk azoknak,
akik a városban civilszervezetek szervezésében, programokban, összetartó csapatmunkában végzik a
feladatokat. És ha megnézzük a legnagyobb összeg ebben tényleg méltatlan, ezt a jövőben tényleg
meg kellene emelni. Kérem az előterjesztés elfogadását.
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Nem
látok ilyet. Én egy pár gondolatot azért hozzáfűznék. Nem is az üléshelyzetünk határozza meg a
véleménykülönbséget, hanem az értékrendünk határozza meg, az alapinformációink, én így
gondolom. Amikor a testület neveket határoz meg és mindenki nem tud részt venni bizottsági
üléseken, egyéb fórumokon, akkor nem biztosított helyettesítés. A másik dolog frakció véleményként
hangzott el. Vegyük már tudomásul, állandóan erről a nagy demokráciáról papolunk, hát azért csak
lehet más vélemény is. Akkor döntse el a többség, mindig is a többség döntötte el. Ne
árukapcsolásokról, meg egyebekről beszéljünk. Nézzük meg igen mennyi módosító javaslatot
kaptunk 3 év alatt a költségvetéshez. Egyet sem. Amely módosítások voltak, az tőlem vagy a Fidesz
frakciótól érkezett, senki mástól. A módosító javaslatok mindig a költségvetés hiányának növeléséről
szóltak. Itt nem a költségvetés hiányának növeléséről szól a javaslat, még akkor is hogyha pitiáner
kicsi összegekről beszélünk, hanem elvekről szól. Úgy gondolom, hogy soha az életben nem fogjuk
megérteni egymást, mert más alapokból indulunk ki. Én sem akarok eggyel se példálózni, de én
örülök neki, hogy így sikerült ide hozni a városba több mint 300 millió forintot, amelyből a civil
szervezeteknek hatalmas pénz jutott. Ezt a pénzt célzottan egy adott feladatra vagy egy adott
beruházás elvégzésére kapták, nem az egész éves működésükre. Amikor az egész éves működés arról
szólt, hogy ezek a programok részei voltak a városi programoknak, az nálam egy teljesen más
szituáció, mint amikor már a covid miatt kényszerből 60 imádkozás után meghosszabbított határidők
végrehajtásáról van szó. Ha én indokot akarok valaminek találni, hogy ne adjak, akkor nagyon tudok
találni indokokat, és meg nem magyarázza senki, az elosztás elveinél, hogy most az az elv, hogy

akkor én ezért szavazok költségvetést, mert többségben vagyok, mert az én általam képviselt
szervezetek több forráshoz fognak jutni. Piti 40-50.000 forintért meg lehet venni az embert, hát én ezt
ilyen sarkosan tudom csak lefordítani. Igen, a többség szavazza meg, a költségvetést, de mindenütt az
ellenzék általában nem szokta megszavazni, kivéve Komlót, mert Komlón mindig speciális helyzet
volt és speciális feltételek működtek. Én is örülnék neki, ha több forrást tudnánk osztani, reményeim
szerint egyszer el fogunk jutni oda is, hogy a folyamatos fejlődés biztosított legyen, és akkor több fog
jutni a civil szervezeteknek. A civil szervezetek programjai közül egy sem maradt el, teljesen
mindegy, hogy dartsosoknak hívták őket teljesen mindegy, hogy Rákóczi Szövetségnek hívták,
teljessé sem mindegy hogy Tisztelet Komlónak hívták vagy Honismeret–nek. Aki kért, kapott
segítséget közvetlenül vagy áttételesen, de a programja nem maradt el. Ez így lesz 2022-ben is.
Bízom benne, hogy a múlt testületi ülésen jóváhagyott városi rendezvény keret, amelyben a civilek is
a hatalmas szerepet vállalnak, ezen kis támogatások mellett is meg fogják tudni valósítani, és
ugyanúgy korrekt együttműködés keretében fognak tudni működni. Akinek nem tudtunk adni,
sajnáljuk. A többit pedig majd a többség elmondja, elmagyarázza. Kispál Lászlót illeti a szó.
Kispál László: Közel 2 millió forint osztása nagyobb vitát vált ki, mint a teljes költségvetés, ez így
szerencsés, és az is, hogy érzem a demokráciának a megjelenését. Itt ülünk, polgármester,
alpolgármester és nem értünk egyet. Az, hogy véleménykülönbségünk van, és az ülés rendje egy
oldalon mégsem egy véleményt vallunk, ezt már csak azért akartam egy-két dologgal a polgármester
kezdeti mondataival már nem értettem egyet. Nem is akarok már belebonyolódni, inkább egy dologra
hívnám fel a figyelmet. Van Komlón alapítvány, vannak egyéb források is, ahol azok, akik ide nem
jutottak be, ott hozzájuthatnak még ennél nagyobb forrásokhoz is. Egy nagyon fontos, - és remélem,
hogy a demokráciában is így működik, legalábbis így szeretném, hogy működjön - , hogy bizottságok
meg vannak nevezve, de minden képviselő minden bizottsági munkában részt vehet, legfeljebb nem
szavaz. Eddig senki elől nem volt elzárva, hogy X helyett Y menjen be, legfeljebb nem élhet a
szavazati jogával ez a demokrácia. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Barbarics Ildikót illeti a szó!
Dr.Barbarics Ildikó: Köszönöm. Hol is kezdjem? Egyrészt az, hogy a többség dönthet, volt pár évük.
amíg ezt ugye megtanulták. Most igen, mi is gyakoroljuk, de azért abban kérnék némi
sajtó-helyreigazítást, ha már arról beszélünk, hogy az elmúlt 3 év költségvetésében csak a
polgármester részéről és csak a Fidesz frakciótól érkezett be módosító indítvány. Egyrészt tegyük
hozzá, túl sok lehetőségünk ugye nem volt. A legelső a 2020-as évi, amikor jól emlékszem, mi is
benyújtottunk módosító indítványt. Itt már akkor nem áll meg ez a történet. Aztán éppen a
Képviselő-testület napján változtak meg a szabályok. és a covid miatt minden felborult és a
polgármester egy személyben döntött, illetve az a megismételt testületi volt, de pont azért, mert a
módosító indítványaink alapján a polgármester nem fogadta el az az indítványainkat. Már csak azért
szeretném ezt helyretenni bár most nem ez a napirendi pont, de azért senkivel nem kell azt az érzetet
kelteni, hogy csak vagyunk és részünkről munka, odafigyelés, indítvány, egyéb nem történik. Az azt
követő időszakban polgármester egy személyben döntött, ennyit erről a történetről. A másik pedig az,
hogy azért a kisebb civil szervezetek nevében is fel vagyok háborodva, és kikérem magunknak azt,
hogy egyáltalán azt feltételezni, hogy 30-40 ezer forintért megvásároljuk őket. Tiszteljük annyira
civil szervezeteinket, hogy ezt nem feltételezzük róluk és rólunk sem azt, hogy azt gondoljuk, hogy
ennyi pénzért meg vásárolhatóak. A döntés nem ezért született. Én ezt nem kívánnám tovább
részletezni, de ezt mindenképpen helyre szerettem volna tenni. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Mindig is így volt, hogy a költségvetés pikk-pakk el lett fogadva,
az egyéb apró dolgokban annál több. alakult ki vita. Még egyszer pontosítok, de reményeim szerint
vissza lehet nézni. Kaptunk a költségvetéshez módosító javaslatokat, de azok a hiányt növelték. Én
ezt mondtam szó szerint, Meg lehet nézni azokat a módosító javaslatokat, amik beérkeztek.
A polgármester szavazásra bocsátotta a FIDESZ-KDNP módosító javaslatát, melyet a
Képviselő-testület 5 igen és 6 nem szavazat mellett elutasított.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot, melyet a

Képviselő-testület 6 igen, 5 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
31/2022. (III. 10.) sz. határozat
Nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása
A Képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztésében, a Humán bizottság, a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére az
abban meghatározott támogatást biztosítja a 2022. évre vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2022. április 30. napjáig az 1. sz.
mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetekkel kösse meg a támogatási megállapodásokat
a pályázatokban megjelölt célok figyelembevételével.
Határidő:
Felelős:

2022. április 30.
Polics József polgármester
Kispál László alpolgármester
4. sz. napirend

Sikonda-Tó büfé bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Előadó: Polics József
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és az alábbi
módosító módosítással javasolja elfogadásra. A 2. számú melléklet 4. pontjának szövege helyesen az
alábbi: „A szerződő felek bérleti jogviszonyuk megszüntetését 2022. március 21. napjára tűzik ki.” A
2.számú melléklet 5.pontjának (2) bekezdésének első két szava helyesen: „Szerződő felek”. A Jogi,
ügyrendi és közbeszerzési bizottság már így tárgyalta, és ezzel a két módosítással elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Van-e frakcióvélemény, kérdés? Kíván-e valaki hozzászólni? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a
Képviselő-testület11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Polics József: Reményeink szerint a sok problémával küszködő tó büfé dolga rendeződni tud. Ez
most az első lépés, hogy ezt a szerződést megszüntetjük. Nagy valószínűséggel emiatt még ebben a
hónapban rendkívüli testületi ülést kell tartanunk annak érdekében, hogy itt az induló májusi szezonra
legyen egy reményeink szerint olyan bérlő, aki tényleg betartja a szerződésben foglalt feltételeket.
Nagyon sok kritikát kaptunk, sok jogos kritikát. Nagyon nagy gond, hogy nem működött normálisan
a Tó büfé.
5. sz. napirend
Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új szerződéskötés a VOLÁNBUSZ
Zrt-vel
Előadó: Polics József
Polics József: Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági, valamint a Humán bizottság is, és mindhárom
bizottság elfogadásra javasolja.
Van-e frakcióvélemény? Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? Nem látok ilyet.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
33/2022. (III. 10.) sz. határozat
Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új szerződéskötés a VOLÁNBUSZ
Zrt.-vel
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság,
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság javaslatának
figyelembevételével – megtárgyalta „Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új
szerződéskötés a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel az óvodai buszjárat kapcsán
megkötendő személyszállítási szerződés díja 600 Ft/km + ÁFA összegben kerüljön
meghatározásra 2022. március 1. napjára visszamenőleges hatállyal.
2. A Képviselő-testület a tárgyévi kiadás fedezetét legfeljebb br. 2.000.000,- Ft összegben a
költségvetési rendeletbe betervezett előirányzat terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az óvodai személyszállítási szerződéssel kapcsolatos
egyeztetések lefolytatására, valamint a kapcsolódó dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

2022. április 1.
Polics József polgármester

4. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása
során a szükséges forrást szerepeltesse.

Határidő:
Felelős:

2023. február 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Polics József: Az óvodás járat most már lassan 20 éve közlekedik, és közlekedni is fog. Pontosítani
fogjuk az elkövetkezendő időszakot, hiszen ez az összeg még csak a januári egyeztetett ár.

6. sz. napirend
A Kaptár és a CLLD beruházások kapcsán tervezői művezetői feladatok ellátása
Előadó: Polics József
Polics József: Ez az előterjesztés pótlólag került kiküldésre, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

34/2022. (III. 10.) sz. határozat
A Kaptár és a CLLD beruházások kapcsán tervezői művezető feladatok ellátása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Kaptár és a CLLD
beruházások kapcsán tervezői művezető feladatok ellátása tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület - az ellátandó speciális feladatok és a feladathoz kapcsolódó jogszabályi
előírások okán – a Kaptár és a CLLD beruházások tervezői művezető feladataihoz kapcsolódó
szerződés megkötésével a feladatok ellátására vonatkozó eljárást mentesíti a beszerzési
szabályzat hatálya alól.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kaptár és a CLLD beruházások
kapcsán a tervezői művezetésre vonatkozó keretszerződést az „Építész Kör” Kft.-vel (7621
Pécs, Váradi Antal utca 5.) bruttó 4.500.000,- Ft ellenértékkel megkösse, amelynek fedezetét a
TOP.1.1-16-H-2019-00229 kódszámú „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komlón
48-as terén c. pályázati forrás bruttó 2.500.000.- Ft összegben, valamint a BMÖGF/1002-1/2020
iktatószámú Kaptár program pályázati forrás terhére bruttó 2.000.000.-Ft összegben biztosítja.
A szerződés megkötésének feltétele a támogatási szerződések módosítása.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester

Polics József: Ahogy mindenki látja, a 48-as téren nagy felfordulás van jelenleg, mindenki óvatosan
közlekedjen, próbálja betartani a látszó és a nem látszó táblákat. Valójában ehhez kapcsolódóan mind
a Kaptár építéséhez, mind a CLLD építéséhez egy tervezői, művezetési lehetőséget biztosítunk. A
forrás a pályázatokból jelenleg rendelkezésre áll, és reményeim szerint elegendő lesz a beruházás
teljes időtartamára.

7. sz. napirend
Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötésének kivitelezéséhez forrás biztosítása
Előadó: Polics József
Polics József: Ez az előterjesztés is pótlólag került kiküldésre. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény? Kíván-e valaki kérdést feltenni,
hozzászólni? Nem látok ilyet.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
35/2022. (III. 10.) sz. határozat
Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás
biztosítása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Kézilabda

munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a 7300 Komló, Függetlenség utca 32., 3798/2 helyrajzi számon
megvalósul kézilabda munkacsarnok kivitelezéséhez szükséges áramhálózati csatlakozás
kiépítésére legfeljebb bruttó 3.500.000, - Ft összeget biztosít az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének 11. számú mellékletében szereplő Támfal, vízelvezetés havaria c. keret
terhére, annak hatályba lépését követően.
Határidő:
Felelős:

2022. március 11.
Polics József polgármester

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hálózatfejlesztés megrendeléséhez
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2022. március 18.
Polics József polgármester

Polics József: A testületi ülést 15 óra 57 perckor bezárom. Annyit szeretnék még mondani, hogy
említettem, hogy már rendkívüli testületi ülésben gondolkodunk, figyelembe véve az április 3-i
választást. Jelenleg ez a „Tó büfé liciten bérbeadása” című dolog tűnik határidősnek. Itt az utolsó
héten várható egy gyors, rendkívüli testületi ülés, ezen kívül nem tervezünk testületi ülést csak április
végén lenne egy rendes testületi ülésünk. A március 15-i ünnepség önkormányzati rendezvényként
kerül megtartásra, más programot nem tervezünk. Alpolgármester úrnak van bejelentenivalója.
Kispál László: Egy apró segítségkérés lenne. Aki jár a belvárosban, tapasztalhatja, hogy megjelentek
a KBSK 100. figyelemfelhívó plakátjai, bankok kirakatában, boltok, üzletek kirakataiban.
Korlátozott számban rendelkezünk ilyen plakáttal, de sajnos nincs ismeretségem, a városrészek
nagyobb forgalmú helyein ki rendelkezik olyan üvegportállal, ahol ezek elhelyezhetők. Kérem, aki
tud ilyet, boltos vagy ilyen-olyan ismerőse van, jelezze. A plakátok 2 méretben állnak rendelkezésre:
1x1,5 méteres, és 70x1 méteres. Ezekhez méretes ablak kell, az ablakok belső oldalára kellene
kihelyezni, könnyen felragaszthatóak. Ezt a 10-12 db plakátot szeretném még úgy elhelyezni a város
különböző pontjain, hogy a lakosság találkozzon velük. Augusztus végén, Bányásznap előestéjén
lesznek a bányásznapi KBSK 100. Ünnepségei, megemlékezései, ezek a plakátok ehhez készültek
figyelemfelkeltés végett. Nagyon szép kidolgozásúak, javítanak egy portál kinézetén, kirakatán. Aki
tud erre alkalmas helyet, kérem szóljon, és elviszik a plakátot oda. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Köszönöm a testület munkáját, a részvételt. Mindenkinek további
békés, szép napot kívánok.

K.m.f.

dr. Müller József
aljegyző

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása

Ssz.

1.

A pályázó szervezet
neve
Média
Hegyhátmédia
Kulturális és
Szolgáltató Kft.
Komló, Kossuth L. u.
21.
Összesen

2022. évi
igényelt
támogatási
összeg (Ft)

2021. évi
támogatás
összege
(Ft)

500 000

0

500 000

0

Elszámolt
igen/nem

-

Munkacsoport
által javasolt
2022. évi
támogatás összege
(Ft)

0

0

A 2022. évi igénylelt támogatás
tervezett felhasználásának rövid
bemutatása

Fénytechnika javítása, papír árának
emelkedése okán ehhez történő
hozzájárulás.

Ssz.

A pályázó szervezet
neve

2022. évi
igényelt
támogatási
összeg (Ft)

2021. évi
támogatás
összege
(Ft)

Elszámolt
igen/nem

Munkacsoport
által javasolt
2022. évi
támogatás
összege (Ft)

A 2022. évi igénylelt támogatás
tervezett felhasználásának rövid
bemutatása

Sport

2.

3.

4.

5.

Hétdomb
Természetbarát
Egyesület
Komló, 48-as tér 1.
Komlói Bányász
Sportkör Kft.
Komló, Pécsi út 44.
Komlói Női Kézilabda
Egyesület
Komló, Mecsekfalu
völgy 55.

Komlói Bányász
Horgász Egyesület
Komló, Kossuth L. u.
101.

120 000

60.000

igen

60.000

54.000.000
56 068 000

42.475.000

igen

500 000

100 000

igen

300 000

100 000

150.000

100.000
igen

Városi
rendezvényeken
való
részvétel, túrák, Természetjárók
Emléknapja szervezése a 100 éves
KBSK
tiszteletére,
vetítéses
előadások, túratáborok szervezése.
Versenysportok,
szakosztályok
működési feltételeinek biztosítása,
utánpótlás
nevelése,
Atlétika
szakosztály versenyeztetése.
Női
kézilabda
fenntartása,
népszerűsítése, fiatalok bevonása,
edzés és játék lehetőségének
biztosításával.
Edzésekre,
versenyekre való utazás költségeinek
fedezése. Versenyekkel kapcsolatos
díjak finanszírozása.
Városi
nagyrendezvények
időpontjában megrendezésre kerülő
versenyek lebonyolítása, Gyermek és
felnőtt horgászversenyek szervezése.
Testvérvárosok horgászversenyének
szervezése.

6.

7.

8.

9.

10.

Komló Sport Kft.
Komló, Pécsi út 44.

Diák és Öntevékeny
Körök Egyesülete
(DÖKE)
Komló, 48-as tér 1.

Kék Kokasok Tollas
Csapat
Komló, Székely B. u.
53.

Villa Complov Sport
Club
Komló, Vájáriskola u.
3. 4/13.
Komlói Tenisz és Sí
Club Közhasznú
Egyesület

76 400 000

65 000 000

65.000.000
igen

1 500 000

200 000

80 000

25 000

200 000

35 000

igen

nem tudott
elszámolni
2020-al és
2021-el sem
40.000 Ft
25.000 Ft

200.000

0

igen
35.000

100 000
300 000

100.000
igen

Szakosztályok
(kézilabda,
kosárlabda) működési költségeinek
fedezése, versenyeken való részvétel
biztosítása.
Saját
rendezésű
programok
szervezése (2022 másodperces futás,
négy
évszak
futás,
Komlófélmaraton,
kerékpártúra,
stb.)
Sportversenyek,
csapatépítő
programok, ELEVEN úszóiskola
működtetése. Kajak-kenu vásárlása,
Mecsek Enduro verseny szervezése,
asztali-labdarúgás, sí népszerűsítése.
Kézilabda és kosárlabda csapat
edzéseihez,
mérkőzéseihez
kapcsolódó bérleti díjhoz való
hozzájárulás.
A székesfehérvári Tollkergetők tollas
csapattal találkozók szervezése, nyílt
napok tartása, gyalogtúra szervezése.

Vívóedzések,
versenyek,
megrendezése,
lebonyolítása,
rendezvényeken
való
részvétel,
bajnokság megrendezése. Toborzó
rendezvények tartása
pályák karbantartása, felújítása,
Klubépült
berendezéseinek
korszerűsítése.

11.

Komló, Móricz Zs. u.
4-6.
Komlói Kyokushin
Karate Egyesület
Komló, Alkotmány u.
41.

12.

Hügiéne Bt.
Komló, Mecsekfalu
völgy 12.

13.

T20 Darts Club

Összesen

200 000

25 000

Karate terem karbantartása, Edzéshez
használt felszerelések pótlása.

igen
25.000

14 550 000

10 250 000

igen

12.550.000

100.000

-

-

0

150 318 000

118 370 000

132 220 000

Versenyeken, bajnokságban való
részvétel biztosítása. Final Four
sportrendezvény szervezése. NB I-es
női és NB II-es férfi csapat indítása
az extra liga mellett, utánpótlás
nevelése.
Csapatbajnokságon való indulás,
országos és régiós versenyeken való
részvétel.

Ssz.

A pályázó szervezet
neve

2022. évi
igényelt
támogatási
összeg (Ft)

2021. évi
támogatás
összege
(Ft)

Elszámolt
igen/nem

Munkacsoport
által javasolt
2022. évi
támogatás
összege (Ft)

A 2022. évi igénylelt támogatás
tervezett felhasználásának rövid
bemutatása

Egyéb kultúrális

14.

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
Komló, Városház tér 1.

410 000

180 000

igen

0
(CLLD)

15.

Magyar Vöröskereszt
Baranya Megyei
Szervezete
7629 Pécs, Dobó István
utca 89.

150 000

60 000

igen

60.000

16.

Légúti Betegek Komlói
Egyesülete
Komló, Városház tér 4.

70 000

35 000

igen

35.000

XI.
Komlói
Nemzetközi
Kolbásztöltő
Fesztivál
megszervezése, Virágos Komló 2022
városszépítő
mozgalom
megszervezése,
kedvezményes
virágvásárok szervezése, májusfa
állítás,
szakmai
kirándulás
szervezése, Ízek utcája rendezvény
szervezése
a
Komlói
Napok
keretében,
megemlékezések,
konferenciák, bemutatók szervezése,
klubok tartása. Környezetvédelmi
napok, közösségi munka szervezése.
Szakmai
tevékenységek
(elsősegélynyújtó
tanfolyamok,
szervezése) szociális programok
(adománygyűjtés) véradás szervezés
során felmerülő költségek fedezése
komlói önkéntes diákok Balatoni
Elsősegélynyújtó
Szolgálatban
történő részvétele
Civil
fórumokon,
városi
rendezvényeken, továbbképzéseken,
taggyűlésen
való
részvétel,
előadások, kirándulások, programok

Rákbetegek Országos
Szervezete 88. sz Új
Nap Klub Komló

120.000

60 000

igen

60.000

18.

Komlói Nyugdíjas
Könyvbarát Kör
Komló, Városház tér 1.

100 000

25 000

igen

25.000

19.

Komlói Polgárőr
Egyesület
Komló, Városház tér 3.

500 000

200 000

igen

200.000

60 000

35 000

igen

35.000

800 000

100 000

igen

100.000

17.

20.

21.

Komlói Cukorbetegek
Egyesülete
Komló, Körtvélyes u.
13.

Pöndöly Néptánc és
Hagyományőrző
Egyesület
Komló, 48-as tér 1.

szervezése.
Működési
jellegű
költségek fedezése
A
tápiószelei
társszervezet
meglátogatása, Tihanyi regionális
találkozó szervezése, rehabilitációs
kezelések.
Városi
rózsaszín
felvonulás szervezése.
Évfordulós költők műveivel való
ismerkedés,
megemlékezés,
vendégelőadók
meghívása,
előadások szervezése, kirándulás
szervezése a Kiskőrösre.
Közbiztonság segítése, városi és
önkormányzati rendezvények során a
rendőrség és a közterület felügyelők
munkájának segítése, működési
jellegű költségek finanszírozása
Előadások tartása orvosok által,
vércukor és vérnyomás mérések,
ezekhez tesztcsíkok és tűk vásárlása,
ormánsági kirándulás, Rippl-Rónai
emlékhely és múzeum megtekintése,
Deseda
tó,
Szigetvári
fürdő
meglátogatása 2 alkalommal, nőnapi
megemlékezés, szabadtéri vetélkedő
szervezése, Karácsonyi ünnepség.
Hagyományos
programok,
tevékenységek szervezése, tanítása,
táncházak
szervezése,
városi,
országos
és
nemzetközi
programokon, fesztiválokon való
részvétel biztosítása. Tanulmányi

22.

23.

24.

Komlói Országjárók
Baráti Köre

Komlói Fekete Láng
Érdekvédelmi Egyesület
Komló, Vörösmarty u.
11.

Komlói Német
Közhasznú Egyesület
Komló, Templom tér 4.

50.000

0

500 000

200 000

40 000

-

0
(CLLD)

igen

100.000

utazás szervezése Erdélybe Mezőberénybe, táborok utazások,
oktatások fellépések, versenyek
szervezése.
A
vírushelyzetre
tekintettel
kirándulásokon,
városi
rendezvényeken való
részvétel.
Szabadtéri programok szervezése.
Közösségépítő
megmozdulások
létrehozása, lebonyolítása, fiatalok
felzárkóztatása,
támogatása,
egészséges életmód elterjesztése,
drogprevenció, művészeti értékekkel
való
megismerkedés,
környezettudatosságra
nevelés,
tanoda program, élelmiszer osztás,
Roma nap és Summer Fest
rendezvények
szervezése,
tanszercsomag osztása.
Elhurcoltak emléknapja, koszorúzás,
farsangi fánk sütés, farsangi bál
szervezése, sváb ételek kóstolója.
Nemzetiségi nap, régi zenészek
országos találkozójának szervezése,
30 éves testvérvárosi kapcsolat
megünneplése, Komló Fest zenei
rendezvény tartása, Márton nap
ünneplése. Német Klub énekkarának
fellépése
Újtelepi Bányaemlékhelynél Borbála
napi megemlékezés megszervezése,
kemence építésének tervezése az

25.

Járadékos Bányászok
Szakszervezete
Komló, Kossuth L. u.
79/11.

110 000

30 000

igen

30.000

26.

Mecsekjánosiért
Egyesület
Komló, Iskola u. 91.

150 000

50 000

igen

100.000

27.

Országos Magyar
Méhészeti Egyesület
Komlói Helyi
Szervezete
Komló, Zrínyi M. u. 12.

100 000

50 000

igen

50.000

400 000

100 000

igen

200.000

28.

Tisztelet Komlónak
Egyesület
Komló, Városház tér 4.

emlékhelynél. Hagyományos nőnapi
rendezvény
megtartása.
Aktív
részvétel a komlói civil szervezetek
által
rendezett
programok
lebonyolításában.
Országos
Bányászemléktúra
helyszíneinek
rendben tartása, túra lebonyolítása,
családi nap tartása, Bányász emlék
séta, Komlói Napok segítése,
részvétel.
Az
egyesület
20.
éves
évfordulójának
közösségi
rendezvénnyel
való
ünneplése,
falaszépítő nap keretén belül
virágosítás, közterület gondozása,
kreatív
játszóházak
szervezése,
közösségi nap, szüreti rendezvény,
karácsonyi összejövetel.
Klub összejövetelek szervezése,
előadások szervezése, Komlói Mézes
Napok szervezése, Gyermekrajz
pályázat, „mézes reggeli” program
szervezése, lebonyolítása és városi
rendezvényeken való részvétel.
Ünnepi
megemlékezés
(Göncz
Árpád
születésének
100.
évfordulója), nőnapi rendezvény,
közösségi munka, faültetés, tavaszi
takarítás,
író-olvasó
találkozó,
kupakgyűjtő
verseny
eredményhirdetése,
városi

29.

30.

31.

32.

33.

Tisztelet Komlónak
Egyesület Őszirózsa
Tánccsoport
Komló, Városház tér 4.
Törppicur Nonprofit
Közhasznú Kft.
Komló, Attila u. 50/D.

New Generation
Kulturális Egyesület
Komló, Anikó utca 7.

Komlói Állatvédő
Egyesület
Komló, Függetlenség u.
40/A.

Csillag Mazsorett
Egyesület
Pécs, Szövetkezet u. 13.

200 000

40 000

igen
40.000

80 000

25 000

igen

25.000

300 000

25 000

igen

25.000

350 000

25 000

igen

25.000

150 000

25 000

igen
0

rendezvényeken való
részvétel,
szakmai kirándulás, XII. BányászKohányErdész
találkozó
szervezése, Szent Iván éji program
Mecsekfalun,
kirándulások
szervezése.
Bál, nyugdíjas találkozó szervezése,
részvétel. Fellépéseken, különböző
rendezvényeken való részvétel.
Gyermeknap szervezése, a bölcsőde
szülőkkel történő megismertetése,
játékeszközök bérlése.
Rendszeres edzés biztosítása, a 2020.
novemberben megkezdett előadás
Komlón és Bonyhádon történő
bemutatása. Komló és kistérségi
programokon fellépéssel történő
részvétel. Tánctábor szervezése,
regionális
és
országos
táncversenyeken való részvétel.
Eszközök
beszerzése
(ruhák,
kellékek).
Kóbor állatok gazdához jutásának
segítése, prevenciók tartása. Állatok
etetésének,
orvosi
költségeinek
finanszírozása. Tájékoztató anyagok
készítése.
Az MLTSZ-hez való csatlakozás
okán
regisztrációs
díjak
finanszírozása, területi, országos és
Európai szintű versenyeken való

Ssz.
34.

A pályázó szervezet
Liliom Kulturális és
neve
Ifjúságvédő Egyesület

2022. évi
igényelt
támogatási
500 000
összeg (Ft)

2021. évi
támogatás
összege
(Ft)

Alapítványok

35.

Pongo Gym Team
Nonprofit Egyesület

36.

Fekete Gyémántok
Cigány Hagyományőrző
Egyesület
Komló, Jó szerencsét u.
5.
Komlói Szaxofonos
Kulturális Közhasznú
Egyesület
Összesen

37.

400.000

25 000

500 000
-

50.000

-

6 250 000

1 130 000

Munkacsoport
A 2021. évi igényelt támogatás
részvétel biztosítása.
tervezett felhasználásának rövid
Elszámolt
által javasolt
Tánc
együttes
népszerűsítése,
bemutatása
igen/nem
2022. évi
fellépőruhák beszerzése. Városi
0
támogatás összege
rendezvényeken való
részvétel,
(Ft)
ifjúságvédelmi
program
megismertetése. Klubfoglalkozások
Határon
túli
magyar
lakta
tartása.
településekre ellátogatás (horvátHázi és nemzetközi versenyek
igen
szervezése.
Sporteszközök
beszerzése,
sportfelszerelések
25.000
biztosítása, taglétszám bővítése.
Adományok
kiszállítása,
hagyományőrző,
kulturális
klubfoglalkozások tartása. Táncház
0
szervezése, ünnepnapi és egyéb
rendezvények szervezése, tartása.
KÉRELEM HATÁRIDŐN TÚL KERÜLT POSTÁRA
ADÁSRA. (2022. január 19.)
1 135 000

38.

39.

40.

41.

42.

Komlói
Munkáskórusért
Alapítvány
Komló, 48-as tér 1.

Komló Városért
Alapítvány
Városház tér 3.

Komlói Szilvási
Óvodáért Alapítvány
Komló, Függetlenség
u. 30.
Komlói Pedagógus
Kamarakórusért
Alapítvány
Komló, 48-as tér 1.

Gesztenyési Óvoda
Gyermekeiért
Alapítvány
Komló, Rózsa u. 9.

300 000

100 000

igen

150.000

500 000

-

igen

100.000

30 000

nem tudott
elszámolni
30.000 Ft

0

100 000

150.000
400 000

100 000

igen

60.000

30 000

igen
30.000

baranyai
kapcsolattartás).
Hagyományos
évadzáró
hangverseny Mánfán a Sarlós
Boldogasszony Templomban, más
énekegyüttesek vendégül látása.
Keszthelyi kórus találkozón való
részvétel,
CD
hanganyag
készítése, karácsonyi hangverseny.
Azon szervezetek támogatása, akik
sokat tesznek Komlóért, kiemelten
segítve azon programokat, melyek
városunk jó hírnevét öregbítik.
Civil szervezetek országos vagy
határon túl nyúló rendezvényeken
való részvételének biztosítása.
Kirándulás szervezése Patcára a
Katica tanyára kb. 30 gyerek
számára,
játékos
programok
kipróbálásával.
Fellépés a Pécsi Dalos Napon,
részvétel a krakkói nemzetközi
kórusfesztiválon, a „Laudate”
Kamarakórus fogadása, közös
hangverseny szervezése, vendégek
elszállásolása,
étkeztetése.
Karácsonyi
hangverseny
szervezése.
Máré várhoz kirándulás szervezése
különjáratú busszal vagy ha a
járványhelyzet nem teszi ezt
lehetővé
akkor
az
összeg
játékeszközök beszerzésére és

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Iskolafejlesztési
Alapítvány
Komló, Függetlenség
u. 32.
Hétszínvirág
Alapítvány Komló,
Tompa M. u. 2/1.
Komló Sakkozásáért
Alapítvány
Komló, Petőfi u. 18.
I/8.

Komló és Térsége
Tűzvédelméért
Közalapítvány
Komló, Berek u. 12.

Erkel Ferenc Zenei
Alapítvány
Komló, 48-as tér 7.
Mecsekfaluért
Alapítvány
Komló, Mecsekfalu

60 000

30 000

100.000

30 000

igen

30.000

igen
30.000

200 000

25 000

igen

25.000

150 000

40 000

igen

0

300 000

30 000

igen

30.000

200 000

40 000

igen

100.000

gyermeknapra fordítása
Kosárlabda csapat diákolimpián
történő részvételének támogatása,
felkészítéshez szükséges eszközök
vásárlása
Szerepjátékok
eszközeinek
bővítése, tároló ládák vásárlása.
gyakorlási,
felkészülési
versenyeken való részvétel, fiatal
tehetségek
felkarolása,
versenyeztetése. Nevezési díjak,
oktatási
költségek,
esetleges
szállásdíjak kifizetése. Rapid vagy
blitz sakkversenyek szervezése a
100 éves évforduló kapcsán.
A laktanya udvarában található
sportpálya felújítása. Sport és
erőnléti felszerelések cseréje, diák
vetélkedők,
tűzoltó
sportrendezvények
támogatása.
Nyugdíjas találkozó, testvérvárosi
tűzoltósággal kapcsolat felvétele, a
város és térség tűzvédelmi
tájékoztatása.
Tanári tabletek beszerzése a
digitális oktatás miatt
Bormustra
szervezése,
gyermeknap
tartása,
Falunap
szervezése. Civil szervezetek
rendezvényeinek
segítése,

völgy 10.

Összesen
Mindösszesen

kirándulás szervezése. Karácsonyi
hangverseny
tartása,
tavaszi
nagytakarítás,
Mikulás
napi
játszóház.
2 370 000
159 438 000

455 000
119 955 000

645 000
134 000 000

