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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okirata tartalmazza azon előírást, hogy 
a kuratórium köteles beszámolni a közalapítvány munkájáról az alapító számára. 
 
A Képviselő-testülete 86/2010. (VI.17.) sz. határozata előírta a közalapítvány kuratóriuma 
számára, hogy a testületet tájékoztassa a 2010. év munkájáról.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy közalapítványnál bekövetkező személyi 
változások miatt szükséges átadás-átvétel rendben lezajlott. A közalapítvány közhasznúsági 
besorolása és az új kuratóriumi tagok nyilvántartásba vétele folyamatban van. 
 
A Komló Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből a közalapítvány részére 
2.700.000.-Ft-os összeget hagyott jóvá támogatásként, amelyet az alapítvány a tavalyi év 
során nem használt fel. A közalapítvány 2010. évben nem írt ki pályázatot vállalkozások, 
egyéb szervezetek részére. 
 
A kuratórium az előírásoknak megfelelően elkészítette a szakmai és pénzügyi beszámolóját. 
(1. számú melléklet).   
 
A Komlói Városi Ügyészség munkatervének megfelelően a közalapítványnál a célzott 
működésről törvényességi ellenőrzési vizsgálatot végeztek el, ami alapján megállapítást nyert, 
hogy a közalapítvány működéséhez közhasznúsága esetén könyvvizsgálói ellenőrzés 
szükséges. A közhasznúsági fokozatba sorolás folyamatban van, annak jogerőre emelkedését 
követően könyvvizsgáló választása válik szükségessé. 
 
A közalapítvány gazdálkodását a következő adatok szemléltetik (ezer Ft-ban): 
 

Megnevezés 2006 2007 2008 2009 2010 

Követelések 2 200 2 200 2 100 2 100  1800 

Pénzeszközök 418 852 5 405 2 048 3769 

Eszközök összesen 2 618 3 052 7 505 4 148 5569 

 
Az alapítványnak a 2010. december 31-i fordulónapra nyilvántartott lejárt határidejű 
kötelezettségei nem voltak. Az alapítványnak nyilvántartott kintlevősége 1 800 eFt, + 
járulékai, amely összeg a visszatérítendő támogatások lejárt határidejű vissza nem fizetéséből 
erednek.  
Az alapítvány a következő lejárt határidejű vissza nem térített támogatásokat tartja nyilván: 
 

Követelés megnevezése      nyilvántartott érték 

Nemes Bt.         500 000,- Ft 

Terraweld Kft.       500 000,- Ft 

Torx Bt.        500 000,- Ft 



Alba-Salix Bt.        100 000,- Ft 

Molnár és Társa Bt.                  100 000,- Ft 

Kotlácsik István       100 000,- Ft 

Összesen:                 1 800 000,- Ft + járulékai 

 
A közalapítvány kuratóriuma 2011. június 15. napján tartott ülésén a 2010. évi beszámolót 
elfogadta és döntött a lejárt határidejű visszatérítendő támogatások behajtásáról. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság javaslatának figyelembe vételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról.  
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület a kuratórium előterjesztéséből, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság véleménye alapján tájékozódott a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
munkájáról. 
 
A Képviselő-testület a közalapítvány 2010. évi munkájáról készült beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület, mint alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítványnál közhasznúsági 
besorolás folyamatban van, ezért könyvvizsgálói alkalmazására jelenleg nincs szükség. A 
képviselő-testület tudomásul veszi azt a tényt is, hogy a 2010-es évben pályázati kiírás nem 
volt.  
 
A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2011. évi munkájáról 2012. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 

Határidő:  2012. június 30. 
 
Felelős:  Polics József polgármester 
 Kovács László kuratóriumi elnök 
 Borbás Sándor kuratóriumi titkár 

 
 
Komló, 2011. május 10. 
 
 

Polics József 
polgármester 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

Beszámoló 
a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről 

 
 
A közalapítvány 2010. évben egyéb okból adódóan nem írt ki pályázatot 
vállalkozások, egyéb szervezetek részére. 
 
A Komlói Városi Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséből a közalapítvány részére 
2.700.000.-Ft-os összeget hagyott jóvá támogatásként, aminek felhasználásáról a 
kuratórium az előírásoknak megfelelően elkészítette a szakmai és pénzügyi 
beszámolóját. 
 
A Komlói Városi Ügyészség munkatervének megfelelően a közalapítványnál a célzott 
működésről törvényességi ellenőrzési vizsgálatot végeztek el, ami alapján 
megállapítást nyert, hogy a közalapítvány működéséhez könyvvizsgálói ellenőrzési 
kötelezettség megléte szükséges. A közalapítvány közhasznúsági besorolása egyéb 
okok miatt nem történt meg, ezért a közalapítvány kuratóriuma könyvvizsgálói 
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést nem kötött meg a 2010-es évben. 
 
A közalapítvány gazdálkodását a következő adatok szemléltetik (ezer Ft-ban): 
 

Megnevezés 2006 2007 2008 2009 2010 

Követelések 2 200 2 200 2 100 2 100  1 800 

Pénzeszközök 418 852 5 405 2 048 3 769  

Eszközök összesen 2 618 3 052 7 505 4 148 5 569 

 
Az alapítványnak a 2010. december 31-i fordulónapra nyilvántartott lejárt határidejű 
kötelezettségei nem voltak. 
 
Komló, 2011. május 31. 
 
        

Sereg József s.k. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feljegyzés 
 
 
Tárgy: Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mérlege 
 
 
Az alapító önkormányzat döntött a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány további működéséről 
oly módon, hogy új kuratórium kijelölésére került sor testületi döntés alapján. 
Az átadás-átvétel 2011. április 26-án megtörtént, amiről írásos dokumentum készült.  
 
A közalapítvány közhasznúsági besorolásának hiányában nem történt meg a könyvvizsgálói szerződés 
megkötése, mivel a könyvvizsgálói szerződést a törvényességi-ügyészségi ellenőrzés írásos 
jelentésében megemlítette.  
A közhasznúsági besorolás tényleges megtörténte esetén meghatározásra kerül a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámoló szerkezete, ami alapján szükséges összeállítani a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján az adott év beszámolóját.  
A tényleges átadás-átvétel során a létező vagyonelemek iratokkal, dokumentumokkal alátámasztottan 
kerültek számbavételre.  
A 2010-es év beszámolójának szerkezetét az alábbiak szerint lehet megállapítani: 
Megnevezés adatok ezer Ft-ban: 
    Nyitó        Záró 
Eszközök 
Követelések   2100        1800 
Pénzeszközök   2048        3769 
Eszközök összesen  4148        5569 
 
 
Források 
Induló tőke     600          600 
Tőkeváltozás   3098        4919 
Kötelezettség     450           50 
Források összesen  4148        5569 
 
 
A közalapítványra vonatkozóan a beszámoló adatai közzétételére kötelező előírás  nincsen, ezért a 
feljegyzésben közölt adatok ideiglenes elfogadása a közalapítvány további működését ténylegesen 
nem befolyásolja. 
A 2011. április 26-án megtartott alakuló ülésen Polics József polgármester bejelentette, hogy az 
önkormányzati alapítványok könyvelési feladatait várhatólag a Fülöp és Társa Kft. Fogja végezni.  
A könyvelési feladatok tényleges elvégzésére vonatkozó szerződés megléte esetén az új könyvelő a 
közhasznúsági besorolás előírásainak megfelelő beszámoló szerkezete szerinti tartalommal készítheti 
el a kimutatásokat.  
 
 
Komló, 2011. május 31. 
 
        Sereg József s.k.  
       regisztrált mérlegképes könyvelő 
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