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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, továbbá a képviselő-testület 122/2011. (VI. 23.) sz. határozata is előírta a 
közalapítvány kuratóriuma számára, hogy a testületet legkésőbb 2012. június 30. 
napjáig tájékoztassa 2011. év munkájáról. 
 
Komló Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetéséből a közalapítvány részére 
5.000.000 Ft-os összeget hagyott jóvá támogatásként, mely támogatást a Képviselő-
testület 165/2011. (IX.29) és 193/2011. (X.27.) sz. határozatával két ütemben 
átcsoportosított és a volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása érdekében 
felhasználta az ott kialakítandó termelési központok és teherlift létesítésére. Így a 
támogatás közalapítvány részére történő folyósítására nem került sor. 
 
A közalapítvány számláján lévő, korábbról áthozott pénzösszeget a tavalyi év során 
nem használta fel, nem írt ki pályázatot vállalkozások, egyéb szervezetek részére.  
 
A kuratórium az előírásoknak megfelelően elkészítette a szakmai és pénzügyi 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését (1. számú melléklet).  
 
A közalapítványnak a 2011. december 31-i fordulónapra nyilvántartott lejárt határidejű 
kötelezettségei nem voltak. Az alapítványnak nyilvántartott kintlévősége 1 800 eFt, + 
járulékai, amely összeg a visszatérítendő támogatások lejárt határidejű vissza nem 
fizetéséből erednek. A Közalapítványnak bankszámláin 2011. december 31-én 3.718 
eFt vagyona volt. 
 
Kérem a Tisztelt 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 kuratóriumi elnök és a polgármester előterjesztéséből, valamint 
a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján tájékozódott a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány munkájáról.  
 
A Képviselő-testület a közalapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót és 
közhasznúsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. A képviselő-testület tudomásul 
veszi továbbá azt a tényt is, hogy a közalapítvány törvényes működésének 
rendezésével összefüggő feladatok elhúzódása miatt a 2011-es évben pályázati kiírás 
nem volt.  
 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Közalapítvány Kuratóriumának és a 
Közalapítvány működését segítő szakmai tevékenységet végzőknek. 
 



A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2012. évi 
munkájáról 2013. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 

Határidő:  2013. június 30. 
 
Felelős:  Polics József polgármester 
 Kovács László kuratóriumi elnök 
 Borbás Sándor kuratóriumi titkár 

 
 
Komló, 2012. január 25. 
 
 

Polics József 
polgármester 
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