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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” kuratóriumának 2019. április 18-án 
megtartott ülésén a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével megtárgyalta és 
1/2019.(IV.18.) számú határozatával elfogadta a közalapítvány 2018. évi beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. A kuratóriumi jegyzőkönyv és a beszámoló az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képezi. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 2. számú melléklete.  
  
Az egyszerűsített beszámoló a 2018. december 31. fordulónapra készített mérlegből, 
eredménykimutatásból, valamint közhasznúsági jelentésből áll. A mérleg szerint a források és 
eszközök egyező végösszege 918 ezer forint, az adózott eredmény -22 ezer Ft.  
  
Az ülésen a kuratórium elnöke, Szabó Zsolt 2019. április 30-i hatállyal lemondott tisztségéről 
és tagságáról, lemondott továbbá tagságáról László János ugyancsak 2019. április 30-i hatállyal. 
Nevezettek lemondását a közszolgálati vezetői jogviszonyukra vonatkozó speciális 
összeférhetetlenségi szabályok indokolták.  
 
A megüresedett tisztségekre az alapító részéről új tag és elnök kijelölése szükséges. Az 
alapítvány alapító okiratának 8. pontja szerint a kuratóriumi tagokat és az elnököt az alapító 
jelöli ki határozatlan időtartamra.  
 
A lemondott kuratóriumi tagok helyére javaslom Méhn Zsolt és Virovácz Valentin tűzoltókat 
megválasztani. Szabó Zsolt elnök helyére javaslom a T. Képviselő-testületnek a kuratóriumi 
tagok köréből Mészáros-Tamás Krisztinát, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
közszolgálati tisztviselőjeként alkalmazott közbiztonsági referensét kijelölni. Az új tagok és 
elnök személyének alapító okiraton történő átvezetése tekintetében az alapító okirat módosítása 
is szükséges, mely ugyancsak az alapító jogköre. A módosítás körében átvezetendő Bareithné 
Benke Nikolett kuratóriumi tag megváltozott lakcíme is. A módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi 
beszámolójának elfogadásáról és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2019. április 18. napján hozott 
1/2019. (IV. 18.) számú határozatát.  

 
2. A Képviselő-testület megismerte a közalapítvány 2018. évi beszámolóját, 

közhasznúsági mellékletét, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – 
elfogadja.  

 



 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi Szabó Zsolt kuratóriumi tag és elnök, valamint 
László János kuratóriumi tag lemondását, és megköszöni munkájukat. 

 
4. A Képviselő-testület a közalapítvány kuratóriumának új tagjává Méhn Zsolt (an: 

Kincses Erzsébet) 7300 Komló, Bányász u. 24. szám alatti lakost és Virovácz Valentin 
(an: Fóris Tímea) 7300 Komló, Bányász u. 18. szám alatti lakost választja meg, míg 
elnökévé Mészáros-Tamás Krisztina szül. Tamás Krisztina (an: Páva Klára) 7300 
Komló, Szinyei-Merse Pál utca 19. szám alatti lakost jelöli ki. Az új tisztségviselők 
2019. május 1. napjától töltik be tisztségüket. 

 
5. A Képviselő-testület mint a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány alapítója 

az alapító okiratot a kuratórium személyi összetételében, valamint Bareithné Benke 
Nikolett tag lakcímében bekövetkezett változásnak (új cím: 7300 Komló, Zengő u. 3/b) 
megfelelően 2019. május 1-jei hatállyal módosítja, és az ennek megfelelően egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az egységes 

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

7. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2019. évi munkájáról 
2020. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 

 
Határid ő:  2019. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
                                     a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány  
                               kuratóriumának elnöke 

  
 
Komló, 2019. április 18. 
 

Polics József 
polgármester 































3. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
- módosításokkal egységes szerkezetben -  

 
Komló Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959.évi 
IV,. törvény 74/A-G. §-ai alapján közérdekű célra közhasznú szervezetként 
 

 
K Ö Z A L A P Í T V Á N Y 

 
 
Létesítését határozzák el az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c/15. pontjában megfogalmazott 
mentés, katasztrófa elhárítás közhasznú tevékenység segítése érdekében 
 
 
1. Alapító 
 

Név. Komló Város Önkormányzat 
Cím. 7300 Komló, Városház tér 3.  
 
 

2. A közalapítvány neve: 
 

„Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 
 

 
3. A közalapítvány székhelye:  

7300 Komló, Berek u. 12. 
 
 
4. A közalapítvány céljai és tevékenységei:  
 
Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága (Jogelődje: 
Komló Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága) működési területén (korábban: 
illetékességi területén) a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés és kárelhárítási feladat 
színvonalának javítása érdekében: 
 

• A tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése, új eszközök vásárlása 
• A tűzoltóság informatikai rendszerének bővítése, korszerűsítése 
• A nemzetközi tűzoltókapcsolatok ápolása, fejlesztése 
• A propaganda-tevékenység elősegítése, finanszírozása 
• A Közhasznú tevékenységek: önkéntes tűzoltás, mentés katasztrófa elhárítás 

 
 

4.1 Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente legalább 1 
alkalommal a ’Komlói Újság’ útján nyilvánosságra hozni köteles.  

 



4.2  A közalapítvány a hatályos jogszabályok szerint nem rendelkezik közhasznú jogállással, 
de közhasznú tevékenységet folytat. Ezen alapító okiratban megjelölt közhasznú 
tevékenység végzését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése teszi kötelezővé a települési 
önkormányzat részére. A közalapítvány közhasznú tevékenysége során közreműködik 
a települési önkormányzat kötelező feladatellátásában.  

 
 
4.3   A Közalapítvány céljainak elérése érdekében tevékenysége körében az alábbi közhasznú 

tevékenységeket végzi: 
 

- A helyi önkormányzattal együttműködve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti 
katasztrófavédelmi tevékenység támogatása, elősegítése, így különösen önkéntes 
tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás. 

 
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény alapján közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervek felvilágosító tevékenységében, hogy a helyi állampolgárok megismerjék a 
környezetükben lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsák az irányadó védekezési 
szabályokat, és a katasztrófavédelemben közreműködhessenek. 

 
- Közreműködik a jogi és természetes személyek tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári 

védelmi ismeretszintjének növelésében, felkészítésében.  
 

- Közreműködik a tűzoltósági hagyományok őrzésével kapcsolatos feladatok, 
rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.  
 

- A tűzvédelem magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése. 
 

- Tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófavédelmi feladatokra felkészülés elősegítése. 
 

- Koordinálja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységeket és közreműködik a 
megelőző katasztrófavédelmi tevékenység elősegítésében. 
 

- A propaganda és felvilágosító tevékenység hatékonyságának növelésére módszereket 
dolgoz ki, kiadványokat, felvilágosító kiadványokat készít.  
 

- Katasztrófavédelmi vetélkedőket, versenyeket, kiállításokat, játékokat szervez, illetve 
ezek szervezését segíti. 

 
- A hatékony katasztrófavédelmi tevékenység végzését elősegítve közreműködik a 

komlói hivatásos katasztrófavédelmi állomány fizika, mentális, szellemi állapotának 
szinten tartásában, javításában.  
 

- Támogatja a komlói hivatásos katasztrófavédelmi állomány elméleti és gyakorlati 
képzését. 

 
 
 



5. A közalapítvány induló vagyona:   
 
A közalapítvány alaptőkéje 100.000 Ft, amelyet az alapító a közalapítványnak az OTP 
Komlói fiókjánál kezelt bankszámlájára fizet be. A közalapítvány céljainak megvalósulására 
szolgáló összeg felhasználásáról a kuratórium dönt a benyújtott kérelem alapján. 
Támogatásban részesíthető a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos 
Tűzoltóparancsnoksága és a működési területén lévő önkormányzatokon önkéntes tűzoltó 
egyesületek.  
A rendelkezésre bocsátott vagyon alaptőkéje és annak hozadéka a közalapítvány céljainak 
megvalósítására egyaránt felhasználható. 
 
6. A közalapítvány gazdálkodása:  
 
A közalapítvány nyitott valamennyi magyar és külföldi állampolgár, valamint jogi személy 
előtt, aki a közalapítvány céljaival egyetért és azt anyagi eszközökkel, dologgal vagy 
tevékenységgel támogatni kívánja. A közalapítvány vagyonrészévé válnak a közalapítványhoz 
csatlakozó magán- és jogi személyek feltétel nélkül, esetlegesen feltételekhez kötött pénzbeli 
és dologi adományaik, amennyiben ezeket a kuratórium elfogadja.  
 
A közalapítvány külföldi vagy belföldi magán- és jogi személyek által felajánlott deviza 
összeget elfogadhat. A közalapítvány deviza számlájáról az alapító okiratban meghatározott 
célokra devizában fizetést, átutalást teljesíthet, a hatályos devizajogszabályoknak megfelelően 
további esetenkénti devizaműveletekre vonatkozó engedély nélkül. Külföldi felajánlás esetén 
az összeg devizában kamatozik és devizában vehető fel.  
 
A közalapítvány vagyona pályázat útján is gyarapítható, a kuratórium a célok megvalósítása 
érdekében pályázatokat is benyújthat.   
 
A közalapítvány rendelkezése álló vagyon felhasználásáról a kuratórium az alapító okirat 
rendelkezési, illetve a közalapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott – és a 
kuratórium által elfogadott – feltételek keretei között köteles dönteni.  
 
A közalapítványhoz csatlakozás csak akkor lehetséges, ha a csatlakozó az alapító okiratban 
foglaltakat teszi, arról nyilatkozik, és írásban benyújtott csatlakozási szándékát az alapító 
elfogadja. A csatlakozó a csatlakozást követően az alapítói jogok gyakorlására jogosult. A 
csatlakozást követően az alapítói jogokat az azok gyakorlására jogosult más személyekkel 
együttesen gyakorolhatja. 
 
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, de csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, amennyiben e tevékenység a közalapítvány célját nem 
veszélyezteti.  
 
A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatás 
összege az évi 1 millió forintot meghaladja.  
 
A közalapítvány váltót, illetve más hitel jogviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 
ki. 
 
Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt 
és nem csatlakozhat alapítványhoz. 



 
 
7. A közalapítvány pártoktól független kezdeményezés, pártoknak támogatást nem nyújt. 
Országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat, egyéb közvetlen politikai 
tevékenységet sem folytat.  
 
8. A közalapítvány szervezete:  
 
A közalapítvány legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a kuratórium. A kuratórium 
tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi tagokat és az elnököt az alapító 
jelöli ki határozatlan időtartamra. 
 
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.  

 
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. 
 
A kuratórium elnöke, titkára és tagjai nyilatkozatukkal igazolják, hogy velük gyakorlatban 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve bejelentési kötelezettségüket tudomásul veszik. 
 
 
A közalapítvány kezelője:   a kuratórium. 
 
A kuratórium létszáma 6 fő.  
 
Elnök:    Mészáros-Tamás Krisztina  7300 Komló, Szinyei-Merse Pál utca 19. 
Tagok:  Kutits István   7300 Komló, Irinyi u. 8. 



  Méhn Zsolt   7300 Komló, Bányász u. 24. 
  Virovácz Valentin  7300 Komló, Bányász u. 18. 

Tombor Attila  7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 110. 
  Bareitné Benke Nikolett  7300 Komló, Zengő u. 3/b 
 
Amíg a közalapítvány éves bevétele el nem éri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
40. § (1) bekezdésében rögzített 50 millió forintot, a közalapítványnál felügyelőbizottság nem 
működik. 
 
A kuratórium valamennyi tagja feladatát díjazás nélkül látja el. Szükséges költségeiket a 
kuratórium döntése alapján az alapítvány vagyonából kell fedezni 
 
9. A kuratórium működése:  
 
A kuratórium feladata a közalapítvány vagyonának kezelése és a közalapítvány célja szerinti 
felhasználása.  
 
A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
 

• A közalapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,  
• Döntés a közalapítvány vagyon felhasználásáról, 
• Közhasznúsági melléklet elfogadása, 
• A közalapítványi célok megvalósítása érdekében feladatok meghatározása és 

végrehajtás megszervezése, pályázat benyújtása, sikeres pályázat esetén az elnyert 
támogatás felhasználásáról való döntés, 

• Az éves pénzügyi beszámoló elfogadása 
 
 
A kuratórium elnöke évente köteles beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni, 
amelyek közzétételéről az elnök gondoskodni köteles.  
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és abból – saját költségére – másolatot készíthet.  
 
A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülést tart. Az ülések 
nyilvánosak. Az ülés összehívása a közalapítvány elnökének feladata.  
 
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. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium 
elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 
 
A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van. A 
határozathozatalhoz a jelenlévő tagok többségi szavazata szükséges. Szavazategyenlőség 
esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Minden tagot egy szavazat illeti meg.  
A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással hozza meg.  
Nem vehet részt a határozathozatalban az, aki, vagy akinek hozzátartozója, élettársa a 
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy más előnyben részesül, 
vagy az ügyben érdekelt.  



A kuratórium által hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell a döntés számát, keltét, hatályát, tartalmát, a szavazati arányt, a 
nyilvánosságra hozatal módját.  
 
Az elnök feladata a közalapítvány törvényes működésének operatív irányítása, összehívja a 
kuratórium üléseit, végrehajtja, illetve végrehajtatja annak határozatait, gondoskodik a 
jogszabályban előírt számviteli, könyvviteli rend kialakításáról, az állammal szembeni 
kötelezettségek teljesítéséről. 
 
A kuratórium üléseire a meghívó kiküldése az elnök feladata. A meghívót a napirend 
közlésével az ülést megelőzően 15 nappal a tagoknak meg kell küldeni. 
 
A kuratórium ülését az elnök, távollétében a titkár vezeti. A titkár gondoskodik a kuratórium 
üléséről, a jegyzőkönyv felvételéről. A jegyzőkönyvet az elnök, illetve a titkár, valamint egy 
kuratóriumi tag írja alá.  
 
A kuratórium gondoskodik a közalapítvány célkitűzéseinek végrehajtása érdekében a 
működés személyi és tárgyi feltételeiről, esetlegesen dönt alkalmazottak foglalkoztatásáról, 
ebben az esetben felettük munkáltatói jogkört gyakorol.  
 
A kuratórium a közalapítvány tevékenységéről az alapítónak évente beszámolni köteles. A 
közalapítvány tevékenységéről éves beszámolót a kuratórium elnöke készít, amelyet a 
kuratórium az ülésen megtárgyal és elfogadása után az alapítónak rendelkezésére bocsátja. Az 
éves beszámoló elfogadásáról a kuratórium többsége szavazattal dönt.  
 
Az elnök feladata a közalapítvány törvényes működésnek operatív irányítása, összehívja a 
kuratórium üléseit, végrehajtja, illetve végrehajtatja annak határozatait, gondoskodik a 
jogszabályban előírt számviteli, könyvviteli rend kialakításáról, az állammal szembeni 
kötelezettségek tejesítéséről.  
 
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni, 
amelyről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévőket, a 
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazati arányt, továbbá a meghozott döntést a 
döntést támogatók és ellenzők számarányának megjelölésével. A kuratórium döntéséről az 
érintettet az elnök írásban tájékoztatja. A döntés a ’Komlói Újság” útján közzé kell tenni.  
 
A közalapítvány és a kuratórium működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, arról a  
kuratórium elnökétől szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet. A kuratórium ülései 
nyilvánosak, az ülésekről, a szervezet működéséről, szolgáltatásainak igénybevételének 
módjáról, tovább a tevékenységről készült beszámolóról az elnök a „Komlói Újság” útján 
tájékoztatja a lakosságot.  
 
A közalapítvány bankszámlájáról való utalványozáshoz, illetve készpénzfelvételhez a 
kuratórium elnökének aláírása szükséges.  
 
A kuratórium döntéséről az érintettet az elnök 15 napon belül írásban tájékoztatja.  
 
Az elnök évente köteles beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni, és ezek 
közzétételéről a tárgyévet követő év május 31-ig gondoskodni.  
 



Az alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet 
kuratórium ülésén megtárgyal és elfogadása után az alapítók rendelkezésére bocsátja. Az éves 
beszámoló elfogadásáról a kuratórium egyszerű többséggel dönt.  
 
A kuratórium által megtárgyalt és elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet 
- kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának 
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év 
mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni és közzé kell 
tenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek 
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 
 
A letétbe helyezés és közzététel során a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben szabályozottak szerint kell eljárni és a Civil 
Információs Portál számára a beszámolóval és a közzététellel kapcsolatos adatok lekérdezését 
lehetővé kell tenni.   
 
A beszámolóval kapcsolatosan egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
Az alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön 
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi 
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 
 
 
10. A közalapítvány képviselete: 
 
A közalapítvány harmadik személyek és hatóságok előtt az elnök képviseli. 
Az elnök akadályoztatása esetén a közalapítvány képviseletében írásos felhatalmazás alapján 
a kuratórium más tagja is eljárhat. 
Az elnök a közalapítvány nevében önállóan jár el, jogosult a közalapítvány jegyzésére, mely 
akként történik, hogy az elnök a közalapítvány kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy 
nyomtatott neve fölé önállóan írja nevét.  
 
11. A közalapítvány időtartama: 
 
A közalapítvány meghatározatlan időtartamra alakul. 
 
 
12. Az alapítói jogok gyakorlása. 
 
Ha az alapító jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem 
gyakorolja, az alapítói jogokat a kuratórium gyakorolja. 
 
Az alapító alapítói joggyakorlással kapcsolatos döntéseit az alapító mindenkori képviselője 
hajtja végre. 
 
13. A közalapítvány megszűnése. 



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. 
 
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. 
 
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. 
 
A közalapítványt az alapító kérelmére a bíróság szünteti meg, ha a közfeladat iránti szükséglet 
megszűnt, vagy a feladat ellátásának biztosítása más módon, illetve más szervezeti keretben 
hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány megszűnése esetén a vagyon a hitelezők 
kielégítése után az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához 
hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot tájékoztatni. 
 
14. Záró rendelkezések: 
 
Az alapító fenntartja magának a jogot arra, hogy az alapító okirat tartalmát szükség esetén 
módosíthatja. 
 
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor hatályos 
rendelkezései az irányadók.  
 
A közalapítvány érvényességéhez a bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.  
A közalapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el a jogi személyességét és kezdi meg 
tevékenységét.  
 
Komló, 1999. április 14.  
         Komló Város Önkormányzat részéről 
       Páva Zoltán 
       Polgármester 
Z Á R A D É K : 
 
A fenti alapító okiratot az alapító 159/2002. (XI.14.) KTH. A 182/2003. (IX.25) KTH. A 
26/2004. (II.26.) KTH sz. a 63/2006. (III.30) sz. a 34/2009. (III.26) sz., a 46/2009. (IV.23.) sz. 
, a 135/2015. (X. 1.) sz. és a ……………. sz. határozatával módosította és kiegészítette.  
 
Komló, 2019. …………………………. 
  
       ………………………………… 



        Polics József   
        polgármester 


