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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 1991. április 2-án hozta létre a Komló Városért Alapítványt a város 
kulturális életének további kiteljesedéséért, természeti, építészeti, kulturális és történeti 
értékeinek megőrzéséért. 
 
Az alapítványt a Baranya Megyei Bíróság a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartásba 
vette, az erről szóló határozat 1991. május 14-én jogerőre emelkedett. 
Az alapítvány kezelő szervezetének összetétele az eltelt több mint húsz év során több 
alkalommal változott, a képviselő-testület többször módosította az alapítvány alapító okiratát 
is. Ezen változások átvezettetése a társadalmi szervezetek nyilvántartásán azonban rendre nem 
történt meg. Ennek következtében a Baranya Megyei Bíróság nyilvántartásában kizárólag az 
eredeti alapító okirat, valamint az alapítvány 1991-ben bejegyzett kuratóriumi elnöke és 
titkára szerepel. 
A Komló Városért Alapítvány eredeti alapító okiratában meghatározott alapítványi célok 
alapján megállapítható, hogy az alapítvány közhasznú tevékenységet végez, tevékenysége 
megfelel a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában 
foglaltaknak. A közhasznúsági nyilvántartásba vétel azonban a mai napig szintén nem történt 
meg. 
 
A Komló Városért Alapítvány létrehozása óta folyamatosan látja el tevékenységét, a 
képviselő-testület által odaítélt támogatások felhasználása az előírásoknak megfelelően történt 
meg, az erről szóló beszámolási kötelezettségének az alapítvány kuratóriuma évente eleget 
tett.  
A képviselő-testület által jóváhagyott összetételű kezelő szervezet az alapítványi célok 
megvalósulása érdekében fejti ki tevékenységét, rendszeresen ülésezik, dönt a támogatások 
odaítéléséről.  
 
Annak érdekében, hogy az elmúlt évek képviselő-testületi döntései a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásán átvezetésre kerülhessenek, továbbá annak érdekében, hogy az alapítvány 
közhasznúsági nyilvántartásba vételére sor kerülhessen, javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek, hogy a Komló Városért Alapítvány 1. számú mellékletben szereplő alapító 
okiratát az alábbi módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el!  
 

1. A Baranya Megyei Bíróság nyilvántartása szerint az alapítvány kuratóriumának elnöke 
Tóth József, titkára pedig Adószegi Zoltán. A nyilvántartott kuratórium nem 
működik. 

 Ezzel szemben a képviselő-testület által jóváhagyott 9 fős kuratórium összetétele az 
alábbi: 

  
Elnök:  Bobály János   7300 Komló, Gárdonyi G. u. 20/C. 
Tagok:  Simon Andrásné  7300 Komló, Függetlenség u. 26/A. 

   Páll Lajos   7300 Komló, Mecsekfalu 21. 
   Szarka Elemér  7300 Komló, Berek u. 1/A. 
   Puchert János  7300 Komló, Vértanúk u. 44. 
   dr. Horváth Tamásné 7300 Komló, Bajcsy Zs. U. 3. 
   Bogdán László  7300 Komló, Városház tér 10. 
   Götzerné Páva Mária 7300 Komló, Berek u. 1/G. 
   Iván Attila   7632 Pécs, Lomb u. 2. 



Iván Attila három egymást követő kuratóriumi ülésen nem jelent meg, távolmaradását alapos 
indokkal nem mentette ki, ezért – az alapító okiratban foglaltak értelmében – a kuratórium 
2011. március 9-i ülésén döntött nevezett kizárásáról. A kezelő szerv elnöke 2011. március 
11-én kelt levelével értesítette nevezettet a döntésről. Mindezek alapján szükséges a 
kuratóriumba egy további tag választása. 
Javaslom, hogy Komló Város Képviselő-testülete, mint alapító, delegálásra jogosult 
…………………………..…….. lakost válassza meg a kuratórium tagjának. 
 

2. Az alapítvány közhasznú tevékenységet végez. Erre figyelemmel számos 
kedvezményben részesülhet az alapítvány, valamint mindazok a magánszemélyek, 
illetve szervezetek, akik/amelyek az alapítványt támogatják. Ehhez azonban szükséges 
az, hogy a képviselő-testület határozzon a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti 
kérelem benyújtásáról. 

  
A nyilvántartásba vételhez szükséges, hogy az alapítvány alapító okirata tartalmazza: 

- a közhasznú tevékenységek felsorolását, 
- a kuratórium üléseinek nyilvánosságára, azok gyakoriságára, valamint 

összehívásuk rendjére történő utalást, 
- a döntéshozatal szabályait, valamint a döntések nyilvántartásáról szóló 

rendelkezést, 
- a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályait, valamint 
- az alapítvány gazdálkodásának alapvető szabályait és a beszámolás rendjét. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt képviselőket, hogy a Komló Városért Alapítvány könyvelési 
feladatait 2010. december 31-ig Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének 
munkatársa látta el, az ő megbízása azonban lejárt. Javaslom, hogy a Tisztelt testület hívja fel 
a kuratórium figyelmét a könyvelési feladatok ellátása megszervezésének szükségességére. 
 
Tekintettel arra, hogy nem állnak rendelkezésünkre az érintettek nyilatkozatai a nyilvános 
ülésre vonatkozóan, az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján a testület zárt ülésen dönt. 
Amennyiben az ülésig rendelkezésünkre bocsátják a nyilvános ülés tartásához szükséges 
nyilatkozataikat, a testület nyilvános ülést tarthat. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sport bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
Jelen előterjesztésben foglalt kérdésekről előzetes egyeztetés történt a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesülettel – mint társalapítóval. Az egyesület véleményét az előterjesztés 2. 
számú melléklete tartalmazza. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, valamint a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület - mint társalapító - véleményével – megtárgyalta és elfogadta a 
„Komló Városért Alapítvány működése, illetve alapító okiratának módosítása” című 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a vastagon szedett módosításokkal együtt elfogadja. 



 
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a nyilvántartásba vett kuratórium mandátuma 

lejárt, az nem működik, ezzel veszélyezteti az alapítvány céljainak megvalósulását.  
 
3. A képviselő-testület a Komló Városért Alapítvány kuratóriuma tagjainak létszámát 9 

főben állapítja meg. a kuratórium összetételét az alábbiak szerint jelöli ki: 
 

 Elnök:  Bobály János   7300 Komló, Gárdonyi G. u. 20/C. 
 Tagok:  Simon Andrásné  7300 Komló, Függetlenség u. 26/A. 
   Páll Lajos   7300 Komló, Mecsekfalu 21. 
   Szarka Elemér  7300 Komló, Berek u. 1/A. 
   Puchert János  7300 Komló, Vértanúk u. 44. 
   dr. Horváth Tamásné 7305 Komló, Mecsekjánosi puszta 10. 
   Bogdán László  7300 Komló, Városház tér 20. 
   Götzerné Páva Mária 7300 Komló, Berek u. 1/G. 
   ……………………..  …………………………….. 
 

4. A képviselő-testület a Komló Városért Alapítvány közhasznú szervezetként történő 
nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtását elhatározza. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a kuratóriumi tagok elfogadó nyilatkozatait készítse elő. 
Felkéri a polgármestert, valamint a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnökét, 
hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a változás Baranya Megyei Bíróság által vezetett 
nyilvántartásba, illetve a közhasznú szervezetek nyilvántartásába vétele iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében teljes jogkörrel 
eljárjon. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Polics József   polgármester 
 
 
Komló, 2011. április 26. 
 
 
 
       Polics József 
       Polgármester 



1. sz. melléklet 
A L A P Í T Ó  O K I R A T  

 
Komló Város Képviselő-testülete, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a 
város kulturális életének további kiteljesedéséért, természeti, építészeti, kulturális és 
történeti értékeinek megőrzéséért 
 

KOMLÓ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY-t 
 
hoznak létre. 
 
Az alapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi jogi személy, gazdasági 
társaság, költségvetési szerv, állampolgár, bármilyen magyarországi és külföldi 
közösség kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány-rendelés céljaival egyetért, azt anyagi 
vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, beleértve az ellenszolgáltatás nélkül 
végzett személyes munkát is. 
 
Az alapítvány céljai és feladatainak teljesítése érdekében kész együttműködni minden 
olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok 
megvalósításán munkálkodik. 
Az alapítvány működése nyilvános, munkája során épít a támogatók 
kezdeményezésére, javaslataira. 
 

1. Az alapítvány neve:   KOMLÓ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 

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

3. Számlavezető pénzintézet: Szigetvári Takarékszövetkezet 

4. Az alapítvány jogi személy. 

5. Az alapítvány célja: 

- Elősegíteni Komló város kulturális életének kiteljesítését, elsődlegesen a 
hagyományos, nagyhírű rendezvények, találkozók támogatásával. 

- A város történetével, hagyományaival foglalkozó, a kulturális 
rendezvényekhez kapcsolódó, illetve egyéb irodalmi, művészeti munkák 
kiadásának támogatása, terjesztése. 

- A város építészeti és műemlékeinek megőrzése, fenntartásuk 
elősegítése, műalkotások létrehozása. 

- Környezeti, természeti értékek megőrzésében közreműködés. 
 

6. Az alapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében: 
 

- Gazdálkodik vagyonával. 
- Együttműködik más, hasonló célú belföldi és külföldi alapítványokkal, 

külön megállapodás alapján gazdálkodó és egyéb szervekkel. 
 



7. Az alapítvány közhasznú szervezet. 

7.1. Az alapítvány céljának elérése érdekében a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában nevesített 
- kulturális, 
- kulturális örökség megóvásával kapcsolatos, 
- műemlékvédelmi és 
- környezetvédelmi 
tevékenységeket végez. 

7.2. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

7.3. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 

7.4. A közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat 

7.5. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártpolitikai 
tevékenységet nem támogathat. 

8. Az alapítvány működése: 

8.1. Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a kuratórium. 
  

A kuratórium tagjainak száma: 9 fő 
  
 Elnök:  Bobály János   7300 Komló, Gárdonyi G. u. 20/C. 
 Tagok: Simon Andrásné  7300 Komló, Függetlenség u. 26/A. 
   Páll Lajos   7300 Komló, Mecsekfalu 21. 
   Szarka Elemér  7300 Komló, Berek u. 1/A. 
   Puchert János  7300 Komló, Vértanúk u. 44. 
   dr. Horváth Tamásné 7305 Komló, Mecsekjánosi puszta 10. 
   Bogdán László  7300 Komló, Városház tér 20. 
   Götzerné Páva Mária 7300 Komló, Berek u. 1/G. 
   ……………………… ……………………………. 
 
8.2. A kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed az alábbiakra: 
 -  az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,  

- döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról,  
- közhasznúsági jelentés elfogadása, 
- 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 és a következő évi költségvetés  
elfogadása 

8.3. A kuratórium feladatainak ellátását Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala meghatározott ügyintézője segíti. 

8.4. A kuratórium adminisztratív, titkári feladatainak ellátására tagjai közül 
titkárt választ. 

8.5. A kuratórium valamennyi tagja feladatát ellenszolgáltatás nélkül látja el. 
Szükséges költségeiket a kuratórium döntése alapján az alapítvány 
vagyonából kell fedezni. 

8.6. Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább 
egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a megszűnést követő 
két évig áll fenn. 

8.7. A vezető tisztségviselő vagy erre jelölt bejelenteni köteles az érintett 
közhasznú szervezetnél, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

8.8. A kuratórium elnöke és tagjai nyilatkozatukkal igazolják, hogy velük 
szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve bejelentési 
kötelezettségüket tudomásul veszik. 

8.9. Az alapítvány nevében az elnök, akadályoztatása esetén a titkár jogosult egy 
személyben eljárni. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre, utalás 
indítására, készpénz felvételére és aláírásra a kuratórium elnöke és titkára 
külön-külön jogosult. 

8.10. Az elnök az alapítvány nevében önállóan jár el, jogosult az alapítvány 
jegyzésére, mely akként történik, hogy az elnök az alapítvány kézzel vagy 
géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé önállóan írja nevét. 

8.11. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként össze kell 
hívni. Az ülések nyilvánosak. A kétharmados többségi döntést igénylő 
eseteket kivéve a kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint a fele 
jelen van. A tárgyidőszakban beérkezett pályázatokat a negyedév utolsó 
hónapjának utolsó hetében el kell bírálni. A pályázatok beérkezésének 
határideje a negyedév utolsó hónapjának 15. napja. 

8.12. A pályázók által vállalt feltételek ellenőrzését Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának dolgozói vagy Komló Város Önkormányzatának 
költségvetési intézményei munkatársai látják el. Az ellenőrzés 



tapasztalatairól a megbízott munkatársak évente legalább egy alkalommal 
jelentést készítenek a kuratórium részére. 

8.13. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok többségi szavazata szükséges. 
Minden tagot egy szavazat illet meg. A kuratórium a döntéseit nyílt 
szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. 

8.14. Nem vehet részt a határozathozatalban az, aki, vagy akinek 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján előnyben részesül, vagy az 
ügyben érdekelt. 

8.15. Kétharmados többség szükséges az alapítványi vagyon felhasználásával 
kapcsolatos döntésen túl a kuratórium bármely tagja elleni bizalmatlansági 
indítvány elfogadásához. Az indítványt írásban, a tagok legalább 20 %-ának 
kell előterjeszteni. Az indítványt az előterjesztéstől számított 8 napon belül 
tárgyalni kell. 

8.16. Az elnök feladata az alapítvány törvényes működésének operatív 
irányítása. Összehívja a kuratórium üléseit, végrehajtja, illetve 
végrehajtatja annak határozatait, gondoskodik a jogszabályban előírt 
számviteli, könyvviteli rend kialakításáról. 

8.17. A kuratórium által hozott döntésekről az elnök nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés számát, keltét, hatályát, 
tartalmát, a szavazati arányt, a nyilvánosságra hozatal módját.  

8.18. A kuratórium üléseire a meghívó kiküldése a titkár feladata. A meghívót 
a napirend közlésével az ülést megelőzően legalább 15 nappal a tagoknak 
meg kell küldeni. 

8.19. A kuratórium üléseit az elnök, távollétében a titkár vezeti. A titkár 
gondoskodik a kuratórium ülésén a jegyzőkönyv vezetéséről. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévőket, a napirendi pontokat, a 
tanácskozás lényegét, a szavazati arányt, továbbá a meghozott döntést. A 
jegyzőkönyvet az elnök, a titkár, valamint egy kuratóriumi tag írja alá. 

8.20. A kuratórium döntéséről az elnök az érintettet 15 napon belül írásban 
tájékoztatja. 

8.21. A kuratóriumnak azon tagja, aki három egymást követő, szabályszerűen 
összehívott ülésen alapos indok nélkül (betegség stb.) nem vesz részt, 
kizártnak tekintendő. Pótlásáról a delegáló köteles gondoskodni. 

9. Az alapítványi vagyon  

9.1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, az 
alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott, a kuratórium 



által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. A kuratórium 
pályázat útján anyagi juttatást nyújthat minden, az alapítványi cél megoldását 
elősegítő tevékenységre. A pályázatok kiírása, elbírálása, ezek 
nyilvánosságának biztosítása a kuratórium feladata. 

9.2. Az alapítók az alapítvány létrejöttét követő 30 napon belül az alapítvány 
rendelkezésére bocsátják az alábbi vagyont: 

   
Komló Város Képviselő-testülete:   100.000.- Ft 

  (21/1991.(II.27.)KTH sz. hat. c./pont) 
  Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület      30.000.- Ft 

9.3. Az alapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben az alapítványhoz 
csatlakozó bel- és külföldi jogi és természetes személyek, társaságok, 
közösségek feltétel nélküli, valamint a kuratórium által elfogadott feltételhez 
kötött, meghatározott célra rendelt pénzbeli és dologi adományai. 

9.4. Az alapítvány mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, 
illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten tartja nyilván. 

10.    Beszámolási kötelezettség, az alapítvány nyilvánossága 

10.1. A kuratórium az alapítvány tevékenységéről az alapítóknak évente 
beszámolni köteles. Az alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót 
és közhasznúsági jelentést a kuratórium elnöke készíti elő, amelyeket a 
kuratórium ülésén megtárgyal és elfogadása után az alapítók 
rendelkezésére bocsátja. Az éves beszámoló elfogadásáról a kuratórium 
egyszerű többséggel dönt. 

10.2. A közhasznúsági jelentésnek az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) 
bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia. 

10.3. A beszámoló és a jelentés közzétételéről az elnök legkésőbb a tárgyévet 
követő év június 30-ig köteles gondoskodni. 

10.4. Az alapító okiratról, annak módosításáról, a kuratóriumi ülésekről és 
döntésekről, a szervezet működéséről és szolgáltatásai igénybevételének 
módjáról, a pályázatok meghirdetéséről, a megítélt támogatás 
címzettjeiről és a támogatás összegéről, továbbá az alapítvány éves 
tevékenységről készült beszámolóról és a közhasznúsági jelentésről az 
elnök Komló Város honlapján (www.komlo.hu) és a Komlói Kirakat c. 
újságban Komló Város Önkormányzata részére biztosított sajtófelületen, 
15 napon belül tájékoztatja a nyilvánosságot. 

10.5. Az alapítvány és a kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, így 
különösen a döntések nyilvántartásába, jegyzőkönyvekbe, beszámolókba 

http://www.komlo.hu/


az alapítvány székhelyén a titkárral előre egyeztetett időpontban bárki 
betekinthet, arról a kuratórium elnökétől szóban vagy írásban 
tájékoztatást, saját költségére másolatot kérhet. 

11. Az alapítvány határozatlan időre alakul. Megszűnés esetén az alapítványi vagyon 
csak kulturális és művelődési, oktatási célokra használható. 

12. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a módosított 1959. évi 
IV. törvény (Ptk.) és a közhasznú szervezetek 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) 
előírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései 
az irányadók. 

13. Az alapító okirat a Baranya Megyei Bíróságnál bejegyzésre köteles. A 
bejegyeztetésről a kuratórium titkára gondoskodik. Az alapítvány a bírósági 
nyilvántartásba vételével jön létre. Az alapítvány tevékenységét a 
nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti 
meg. 

 
Komló, 1991. április 2. 

Az alapítók nevében: 
 
 

Komló Város Képviselő-testülete Honismereti és Városszépítő Egyesület 
 Tóth József s.k. Sarkadi László s.k. 
 polgármester elnök 
 
 
Záradék: 
 
 
Jelen alapító okirat a …../2011. (… . …) képviselő-testületi határozat alapján 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 
 
Komló, 2011. május 5.  
 
Az alapítók nevében:   
   
  
 
 Polics József Szarka Elemér 
 polgármester elnök 
  Komlói Honismereti és 
  Városszépítő Egyesület  



2. sz. melléklet 
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