
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2019. február 21-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2019. (II.21.) sz. határozata 

 

2019 évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok 

javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület egyetért az előterjesztésben ismertetett, koncepciótól történő 

eltérésekkel és a két forduló között átvezetendő tételekkel. A működési mérleg 

egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett 

kiegészítő működési támogatási igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű 

felemelésével.  

 

2. A második fordulós előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek 

visszafizetésének forrását, összhangban az állami számvevőszék korábbi 

megállapításaival. A hitelfelvétel összege nem haladhatja meg a kötelezettségvállalási 

limit várható vízi közmű rekonstrukcióval csökkentett összegét. 

 

3. A képviselő-testület az I. fordulós tervezetbe beépített tételeken túl nem ismer el 

további egyszeri, illetve folyamatos igényeket.  

 

4. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, 

úgy annak terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez 

kapcsolódó pénzeszköz-átadási kötelezettséget.  

 

5. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak 

nyújtandó támogatás összegét a 2018. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.  

 

6. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel megegyező 

összegű differenciált támogatásával, jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket.  

 

7. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 6.1.1. sz. mellékletre 

betervezett összegekkel. Azokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 

működési célú pénzeszköz-átadásokról szóló megállapodások aláírására, illetve a 

támogatási összegek időarányos folyósítására.  

 

8. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többlet 

bevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevételre annak terhére – a 

továbbszámlázási jellegű bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.  

 



9. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy két forduló között folytasson 

egyeztetéseket az intézményi költségvetések egyes előirányzatainak időleges, illetve 

végleges zárolásáról a költségvetés hiányának csökkentése érdekében. Az erre 

vonatkozó javaslatait a második fordulós előterjesztés összeállítása során mind a 

számszaki, mind a szabályozói oldalról szerepeltesse. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019 március 7. 

Felelős: Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  intézményvezetők 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 


