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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 123/2011. (VI.23.) számú határozata alapján a Komló 
Városért Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a polgármester és a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 
elnöke az alapítók képviseletében aláírta, az alapító okirat a Baranya Megyei 
Bíróság részére megküldésre került. A bíróság a 2011. június 28-án kelt, 13. 
Pk.20.516/1991/13. számú végzésével az alapítványt közhasznú szervezetté 
minősítette, az alapítvány adataiban bekövetkezett változásokat nyilvántartásba 
vette. A végzés 2011. október 27-én emelkedett jogerőre. 
 
A Komló Városért Alapítvány alapító okiratában foglaltak alapján évente 
legalább egy alkalommal köteles tevékenységéről beszámolni és arról 
tájékoztatni az alapítókat. 
 
A Képviselő-testület a 47/2011.(III.31.) sz. határozata alapján pályázatot írt ki  
nem költségvetési szervek támogatására. A Kuratórium az előző évi elnyert 
támogatási összegről határidőben és megfelelő minőségben elszámolt. 
 
A Komló Városért Alapítvány Kuratóriuma idei évben benyújtott támogatási 
igényére elnyert 340e forintot az önkormányzat 2011. október 10-ig az 
alapítvány számlájára átutalta. Az alapítvány a támogatást az alapító okiratban 
foglalt célokra fordította. Kiemelt feladata volt ez évben a város 60 éves 
évfordulója alkalmából rendezett programok támogatása. Számos civil szervezet 
működésén és rendezvényei támogatásán túl segítette azon szerveződéseket is, 
melyek nem feleltek meg a képviselő-testület által kiírásra került pályázat 
valamely szempontjának, így kiestek a támogatottak köréből, (pl.: a Baranya 
Megyei Bíróság által nem bejegyzett civil szerveződések), ennek ellenére 
színvonalas kulturális, irodalmi, népművészeti alkotást hoztak létre, vagy színes 
sportprogramokkal segítették a város nagyrendezvényeit.  
 
Az Alapítvány Kuratóriuma az idei évben támogatta a Komló várossá 
nyilvánításának 60 éves évforduló alkalmából megrendezett „Gyermeknapi 
kavalkád” (KÖOK-EFAMI) programját, a  Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző 
Egyesület törökországi HAYFEMFEST nemzetközi fesztiválon való részvételét, 
a jubileumi XXV. Nemzetközi Környezetvédő Tábor megrendezését kiemelten 
fontosnak tartottuk (Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület), a „Virágos 
Komló 2011” városszépítő mozgalmat, a „Mecseki barangolások” című 
környezet- és természetismereti vetélkedőt (EFAMI), a Blues Taxi Szaxofon 
Band együttes kárpátaljai „Barátság Fesztiválon” való részvételét, és a Komlói 
Bányász Fúvószenekar 75 éves fennállásának alkalmából CD, valamint a 
Komlói Díszítőművészeti Műhely munkáiból készült album megjelentetését.  
 



 
Felhívom a figyelmet arra, hogy két olyan művészeti csoportot is támogatott az 
Alapítvány Kuratóriuma, akik az országhatáron túlra vitték el Komló város 
hírnevét.  
 
Az Alapítvány jól gazdálkodott az elnyert támogatással, és a rendelkezésére álló 
pénzeszközeivel, az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzéseknek 
megfelelően használta fel.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a  pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.   
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület a polgármester és a Kuratórium elnökének 
előterjesztéséből, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a 
pénzügyi, jogi, és ellenőrzési bizottság véleménye alapján tájékozódott a Komló 
Városért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről. 
 
A képviselő-testület az Alapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót 
tudomásul veszi. (A 2011. évi pénzügyi kimutatást az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. ) 
 
Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését 
segítő szakmai tevékenységéért. 
 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  Bobály János kuratóriumi elnök 
 
K o m l ó, 2012. január 4. 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. sz. melléklet 

 
Komló Városért Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete, 2011.01.01-12.31-ig : 
 
 
 
 
2011. évi nyitó banki egyenleg 23.405 Ft 

2011. évi nyitó lekötött betét 845.000 Ft 

Nyitó pénzkészlet összesen 868.405 Ft 

  

Forgalom:  

Kamatbevétel 850 Ft 

Lekötött kamatbevétel 36.333 Ft 

Önkormányzati támogatás 340.000 Ft 

Bankköltség 2.050 Ft 

Támogatások kifizetése kérelmek alapján 300.000 Ft 

  

A záróegyenlegből lekötve 2011.okt.15-től 

( A lekötés futamideje 3 hónap, kamat 

mérték: 5%) 

615.135 Ft 

Szig.Tak.folyószámla egyenlege 12.31-én 279.028 Ft 

Pénztár egyenlege 12.31-én  40.000 Ft  

Záró pénzkészlet  2011.dec.31-én 934.163 Ft 

 
 
( Az Alapítvány alapító okirata megtekinthető Komló város honlapján a Civil 
szervezetek menü alatt ) 
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