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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Uszodáért Alapítványt 1993-ban alapította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
azzal a céllal, hogy alapítványi támogatások útján anyagi segítséget nyújtson az iskolai 
testnevelés, a diák- és tömegsport rendezvények céljaira építendő, befejezetlen állapotban lévő 
uszoda mielőbbi bejezéséhez, illetve annak későbbi működtetéséhez. Létesítése óta az alapítvány 
kuratóriumi tagságában egy alkalommal, 2016-ban történt változás, amikor két kuratóriumi tag 
lemondása folytán a képviselő-testület 7-ről 5 főre csökkentette az ügyvezető szerv létszámát. 
 
Az elmúlt időszakban az Uszodáért Alapítvány kuratóriumának több tagja jelezte a tisztségről 
való lemondási szándékát, majd a 2018. december 6. napján tartott kuratóriumi ülés keretében 
Szarka Elemér elnök, valamint Dr. Nyirati Ferenc, Ferenczyné Dr. Vietorisz Laura, Kispál László 
tagok 2019. január 31-i hatállyal írásban is benyújtották lemondó nyilatkozataikat. A kuratórium 
létszáma így egy főre csökken, ezért az alapítvány működőképességének biztosítása érdekében 
további tagok megválasztása válik szükségessé. Az alapítvány alapító okiratának 13.1 pontja 
szerint a kuratóriumi tagokat, és az elnököt az alapító, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete jelöli ki határozatlan időtartamra. 
 
Az alapítvány jövőjével kapcsolatban egyeztetéseket folytattam a kuratórium titkárával, Dr. 
Falusyné Nagy Ildikóval, valamint a Tanuszodában tevékenységet kifejtő úszásoktatókkal, 
melynek eredményeként javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kuratórium létszámát 
változatlanul 5 főben állapítsa meg, és a kuratórium tagjává 2019. február 1. napjától az alábbi 
személyeket válassza meg: 
 

− Ignácz Vendel   7300 Komló, Vájáriskola utca 6. 
− Sebestyén Eszter  7633 Pécs, Építők útja 3/B. 
− Bánuszné Dénes Mária 7300 Komló, Vájáriskola utca 5. 
− ……………………………… ……………………………… 

 
A lemondott kuratóriumi elnök helyére javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek Ignácz Vendelt 
megválasztani. 
 
A javaslatomban szereplő személyek megismerték az Uszodáért Alapítvány működési feltételeit 
és tevékenységi köreit, az alapítványi célokkal egyetértenek, és az alapítvány működtetésében 
aktív szerepet vállalnának. Előzetesen elfogadták a kuratóriumi tagi tisztségre való jelölést is. 
 
E jelentős változás alkalmat biztosított az alapítvány egyéb működési feltételeinek 
felülvizsgálatára is. Az Uszodáért Alapítvány könyvviteli feladatainak ellátása jelenleg a 
szervezeten belül történik. Tekintettel arra, hogy más önkormányzati alapítású civil szervezetek 
könyvelését a Fülöp és Társa Kft. végzi, javaslom, hogy az Uszodáért Alapítvánnyal kapcsolatos 
feladatokkal is a Kft.-t bízzuk meg, így biztosítva, hogy valamennyi civil szervezetünk könyvelési 
feladatait azonos szolgáltató végezze.   
 
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat – mely a módosításokat 
vastagított dőlt betűvel tartalmazza – az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
javaslatának figyelembevételével vitassa meg és döntsön az alapítvány alapító okiratának 
módosításáról!  
 
 



Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának módosításával 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi Szarka Elemér tag és elnök, valamint Dr. Nyirati 
Ferenc, Ferenczyné Dr. Vietorisz Laura, Kispál László kuratóriumi tagok tisztségről való 
lemondását, és megköszöni eddig végzett munkájukat. 

 
2. A képviselő-testület 2019. február 1. napjával az Uszodáért Alapítvány kuratóriumának 

tagjává választja az alábbi személyeket: 
 
− Ignácz Vendel   7300 Komló, Vájáriskola utca 6. 
− Sebestyén Eszter   7633 Pécs, Építők útja 3/B. 
− Bánuszné Dénes Mária  7300 Komló, Vájáriskola utca 5. 
− ………………………………  ……………………………… 

 
3. A Képviselő-testület az alapítvány kuratóriumának elnökévé Ignácz Vendelt választja. 

 
4. A képviselő-testület, mint az Uszodáért Alapítvány alapítója, az alapítvány alapító okiratát 

a kuratórium személyi összetételében bekövetkezett változásnak megfelelően módosítja, 
és egységes szerkezetbe foglalja.  

 
5. A képviselő-testület az 1. számú mellékletben szereplő (dőlt és vastagított karakterekkel 

szedett) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.   
 

6. A képviselő-testület 2019. január 1. napjától a Fülöp és Társa Kft.-t (7300 Komló, 
Kossuth Lajos utca 119. I. em. 6.) bízza meg az Uszodáért Alapítvány könyvviteli 
feladatainak ellátásával havi nettó 5.000,- Ft könyvelési díj mellett. A képviselő-testület a 
szolgáltatás ellenértékének fedezetét, azaz bruttó 76.20,- Ft-ot a mindenkori 
költségvetésében az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére biztosítja.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a fenti kötelezettséget a mindenkori költségvetési rendelet 
összeállítása során szerepeltesse.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot és a bírósági változásbejegyzési 
eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja, intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az 
ügyben eljárjon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bírósági változásbejegyzési eljárás során 
esetleges hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges alapító okirat módosítást – 
utólagos jóváhagyás mellett – végrehajtsa.  
 

Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
  

Komló, 2019. január 21. 
 

Polics József 
polgármester 



1. sz. melléklet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T 
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Komló Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított 1959. évi IV. tv. 
74/A-F.§-ai alapján közérdekű célra alapítvány létesítését határozta el. 
 
1. Az alapítvány neve:   „USZODÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

2. Alapító: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3. Az alapítvány székhelye:  7300, Komló, Városház tér 3. 

4. Az alapítvány célja:  

Anyagi segítség nyújtása az iskolai testnevelés, a diák- és tömegsport rendezvények 
céljaira építendő, befejezetlen állapotban lévő uszoda mielőbbi bejezéséhez, 
működtetéséhez. 

 
5. Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

a. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
13.§ (1) bekezdés 15. pontja szerinti ifjúsági és sport ügyekben a helyi 
önkormányzattal együttműködve  

- támogatja a sport, azon belül a vízi sportok fejlődését Komlón,  
- támogatásaival hozzájárul a Komlói Sportközpont Tanuszodájának működtetéséhez, 

illetve a kulturált sportolási körülmények biztosításához, és 
- támogatásai útján elősegíti a Komlón és környékén élő gyermekek vízbiztos 

úszásoktatását általános iskolai és középiskolai testnevelés órák, valamint fakultatív 
edzések keretein belül. 

 
b. A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseire tekintettel az alapítvány vallja, 

hogy a sport a közjó része. A sport magában foglalja a nemzet által vallott értékeket, 
az összetartozás és a versenyzés szellemét, az önfegyelem és az öngondoskodás 
fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. Az alapítvány a vízi sportok, és 
a tanuszoda működtetésének támogatása által közösséget teremt, felelősségre és 
egészséges életmódra törekszik tanítani a közösséget, továbbá a közösség tagjai 
számára lehetőséget biztosít fizikai és lelki egészségük megőrzésére.   

 
6. Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre. 

 
7. Az alapítvány számláját vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt., Komlói Fiók. 

8. Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány a hatályos jogszabályok szerint nem 
rendelkezik közhasznú jogállással, azonban közhasznú tevékenységet folytat. 

 



9. Az alapítvány nyitott, valamennyi magyar és külföldi állampolgár, valamint jogi személy 
előtt, aki az alapítvány céljaival egyetért, és az alapítványt vagyoni juttatás teljesítésével 
támogatni kívánja. Az alapítványhoz olyan személy csatlakozhat, amelynek az alapítvány 
alapcéljaihoz hasonló alapcéljai vannak és ezek megvalósítása érdekében folytat 
tevékenységet. A csatlakozásra vonatkozó írásbeli kérelem alapján a csatlakozásról a 
alapítvány alapítója, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult dönteni. 
Az alapítványhoz csatlakozni kívánó személy kérelmében megjelöli alapcéljait és a 
vagyoni juttatása tervezett mértékét. A csatlakozó a csatlakozást követően az alapítói 
jogok gyakorlására jogosult. A csatlakozást követően az alapítói jogokat az azok 
gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen gyakorolhatja. 

 
10. Az alapítvány politikamentes, pártoktól független társadalmi kezdeményezés, közvetlen 

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt és pártoktól támogatást nem fogad el.  

 
11. Az alapítvány működése nyilvános, munkája során épít a támogatók kezdeményezésére, 

javaslataira. 

 
12. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása: 

 
12.1 A képviselő-testület az alapítvány rendelkezésére bocsát 50.000 Ft alaptőkét. 
 
12.2 Az alapítvány vagyona pályázat útján is gyarapítható, a kuratórium a célok 

megvalósítása érdekében pályázatokat is benyújthat.   
 
12.3 Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 
 
12.4 Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 

követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 
természetben nyújtott adomány fordítható. 

 
13. Az alapítvány szervezete: 

 
13.1 Az alapítvány legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a kuratórium. A kuratórium 

tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi tagokat, az elnököt és a titkárt 
az alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. 

 
13.2 A kuratórium létszáma 5 fő. 

− Ignácz Vendel   7300 Komló, Vájáriskola utca 6. 
− Sebestyén Eszter   7633 Pécs, Építők útja 3/B. 
− Bánuszné Dénes Mária  7300 Komló, Vájáriskola utca 5. 
− ………………………………  ……………………………… 

 
A kuratórium  elnöke: Ignácz Vendel        7300 Komló, Vájáriskola utca 6. 

titkára: Dr. Falusyné Nagy Ildikó 7300 Komló, Attila u. 54. 



tagjai:  Sebestyén Eszter  7633 Pécs, Építők útja 3/B. 
Bánuszné Dénes Mária 7300 Komló, Vájáriskola utca 5. 
.……………………………  …………………………… 
 

13.3 Az alapítvánnyal kapcsolatban minden döntés meghozatalára a kuratórium jogosult. A 
kuratórium feladata az alapítvány céljára rendelt vagyon hasznosítása, e vagyon csak 
az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. 

 
13.4 A kuratórium tagjai felkérésre, díjazás nélkül látják el tevékenységüket.  
 
13.5 A kuratóriumot önállóan az elnök – távolléte, vagy akadályozatása esetén – a titkár 

képviseli. A bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt önállóan, vagy a kuratórium 
két tagját együttesen illeti. 

 
13.6 Vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
 

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 
- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

 
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
- Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja.  

 
- Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  

 
- A kuratórium elnöke és tagjai nyilatkozatukkal igazolják, hogy velük szemben 

összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve bejelentési kötelezettségüket tudomásul 
veszik.  

 
13.7  A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag lemondásával, halálával, közügyek 

gyakorlásától történő eltiltása és cselekvőképtelenné válása esetén, az alapítványi célok 
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítók általi visszahívással, 



illetve a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével. 

 
 

14. Az alapítvány működése: 

 
14.1  A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A 

határozathozatalhoz a jelenlévő tagok többségi szavazata szükséges. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök, az elnök távolléte esetén a titkár szavazata dönt. 

 
14.2  A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az ülések 

összehívásáért, lebonyolításáért, a kuratóriumi döntések végrehajtásáért, az ülésekről 
készített jegyzőkönyv készítéséért a titkár felel. A kuratórium üléseit az elnök vezeti. 

 
14.3  A kuratórium üléseire a meghívó kiküldése a titkár feladata. A meghívót az ülést 

megelőzően legalább 5 nappal a tagoknak meg kell küldeni írásban, postai vagy 
elektronikus úton. A meghívó tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, 
és idejét, valamint a napirendek listáját. 

 
14.4  Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 

megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Amennyiben ennek a 
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet 
előterjesztő tag is összehívhatja. 

 
14.5  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez 

megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett 
adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 
14.6  A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 

14.7  A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,  

- döntés az alapítvány vagyonának felhasználásáról, 

- az alapítványi célok megvalósítása érdekében feladatok meghatározása és végrehajtás 
megszervezése, pályázat benyújtása, sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás 
felhasználásáról való döntés, 

- az éves pénzügyi beszámoló elfogadása. 

 



14.8  A kuratórium gondoskodik az alapítvány célkitűzéseinek végrehajtása érdekében a 
működés személyi és tárgyi feltételeiről, dönt esetlegesen alkalmazottak 
foglalkoztatásáról is, ebben az esetben felettük munkáltatói jogkört gyakorol. 

 
14.9  A kuratórium elnöke az alapító kérésére köteles beszámolni a kuratórium 

tevékenységéről, valamint az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulásáról. 

 
15. Az alapítói jogok gyakorlása: 

 
15.1 Ha az alapító jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem 

gyakorolja, az alapítói jogokat a kuratórium gyakorolja. 
 
15.2 Az alapító alapítói joggyakorlással kapcsolatos döntéseit az alapító mindenkori 

képviselője hajtja végre. 
 
15.3 Az alapító fenntartja magának az alapító okirat módosításának jogát. 

 
16. Az alapítvány megszűnése: 

 
16.1 Az alapítvány megszűnik, ha 
 

a. az alapítvány a célját megvalósította, és az alapítók új célt nem határozott meg; 

b. az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 

c. az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 
tevékenységet. 

 
16.2 Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat 

gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a 
megszűnési ok bekövetkeztét közli a könyvvizsgálóval is. 

 
16.3 Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc 

napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó 
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes 
voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel 
szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

 
 
17. Záró rendelkezések 

 
17.1 A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 



vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 

  
17.2 Az alapítványt tevő a fenti okiratot megismerte, azt elfogadta, tudomásul veszi, hogy az 

alapító okirat a Baranya Megyei Bíróságnál bejegyzésre köteles. A bejegyzésről a 
kuratórium titkára gondoskodik. 
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