
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2019. június 20-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

93/2019. (VI.20.) sz. határozata 

2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor 

megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „2019. évi Nemzetközi ifjúsági 

környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek 

megelőlegezése” tárgyú előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Komló Város Önkormányzat 

aláírt támogatási szerződése hiányában, a támogatásról szóló értesítő levél 

figyelembevételével, a 2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti 

tábor megvalósítása során felmerülő költségekre Komló Város Önkormányzat 2019. 

évi költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet Pályázati támogatás visszafizetési keret 

terhére legfeljebb 1 000 000,- Ft összeget biztosít, azzal hogy a támogatás beérkezését 

követően a bruttó 1 000 000,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről 

a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.  
 

Határidő: 2019.06.25., illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére a 2019. 

évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során 

felmerülő költségekre Komló Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendelet 

6.1.1. melléklet Pályázati támogatás visszafizetési keret terhére legfeljebb 1 072 000,- 

Ft összeget biztosít a TOP CLLD pályázat még el nem nyert támogatás 

megelőlegezésére.  

A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a TOP CLLD támogatási összeg 

folyósítását követő 3 munkanapon belül köteles a megelőlegezett 1 072 000,- Ft 

összeg visszatérítésére. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről 

a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.  
 

Határidő: 2019.06.25.; illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

Határidő:  2019.06.25. 

Felelős:  Polics József polgármester 

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

   címzetes főjegyző          polgármester 
A kiadmány hiteléül: 

 


