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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 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. határozatával pályázatot írt ki  nem 
költségvetési szervek támogatására.  
 
A Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma 2011. évben 
benyújtott 450.000 Ft támogatási igényére elnyert 200 000 forintot az 
önkormányzat a közalapítvány számlájára átutalta. A 2010. évi támogatás 
összege 300 000 Ft volt. Ez a 2010. évben nem került felhasználásra, mivel a 
kuratórium elnöke elhalálozott. Az új elnök megválasztása és a cégbejegyzési 
eljárás december végére zárult le.  
 
A közalapítvány a támogatást az alapító okiratban foglalt célokra fordította. 
Kiemelt feladata a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kirándulások, 
programok szervezése. 
 
A Közalapítvány Kuratóriuma az idei évben különös figyelmet fordított a 
testvérvárosi, nemzetközi kapcsolatok erősítésére, 130.000 Ft-tal támogatta a 
KÖOK Szakközépiskola kangoo tánccsoportjának a francia testvérvárosba 
történő utazását, valamint a 105.000 Ft-tal a Kenderföld-Somág Általános Iskola 
diákjainak Németországba utazását nyelvgyakorlás céljából. Támogatást 
nyújtott a gyermekek egészségmegőrzéséhez, sportolásához; így 
úszásoktatáshoz, konditerem bérlethez.  
 
A Pöndöly Egyesület által szervezett táncházat 105.000 Ft-tal támogatta. Ennek 
köszönhetően első alkalommal volt lehetősége az Egyesületnek, hogy vendég 
zenekart hívhasson. A táncház a Csurgó zenekar gyermekműsorával kezdődött, 
majd gyermek táncházzal, tánctanítással folytatódott. A rendezvényen 120 
gyermek vett részt.  
 
A Városi Diákfórum 55.000 Ft támogatásban részesült, melyből 
középiskolásoknak szerveztek diákjogi képzést.  
 
Fentieken túl a közalapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásaihoz, 
kulturális programjaihoz is hozzájárult, így bábszínházi előadás 
megtekintéséhez, Mecsextrém parkba történő kirándulás költségeihez adott 
támogatást.  
 



 
A Közalapítvány jól gazdálkodott az elnyert támogatással, és a rendelkezésére 
álló pénzeszközeivel, az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzéseknek 
megfelelően használta fel.  
 
A közalapítvány alapító okirata szerint közhasznú szervezet. A közhasznúsági 
jelentés tartalmi beszámolója a 3. sz. mellékletben található. A pénzügyi része 
megtekinthető hivatali időben a polgármesteri hivatal 106. irodájában.  
 
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 
Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről. 
 
A képviselő-testület a  Közalapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót 
tudomásul veszi. (A 2011. évi pénzügyi kimutatást az 1. és a 2. sz. melléklet, a 
közhasznúsági jelentést a 3. számú melléklet tartalmazza. ) 
 
Köszönetét fejezi ki a Közalapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését 
segítő szakmai tevékenységéért. 
 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  Ladányi Lívia kuratóriumi elnök 
 
K o m l ó, 2012. január 25. 
 
         Polics József 
         polgármester 
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 A Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány  
2011. évi közhasznúsági jelentése 

 
Tartalmi beszámoló 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2011. (III.31.) sz. 
határozatával pályázatot írt ki  nem költségvetési szervek támogatására.  
 
A Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma idei évben 
benyújtott 450.000 Ft támogatási igényére elnyert 200 000 forintot az 
önkormányzat az alapítvány számlájára átutalta.  
 
A 2010. évi támogatás összege 300 000 Ft volt. Ez a 2010. évben nem került 
felhasználásra, mivel a kuratórium elnöke elhalálozott. Az új elnök 
megválasztása és a cégbejegyzési eljárás december végére zárult le.  
 
A közalapítvány egyéb költségvetési, elkülönített pénzalapból származó vagy 
egyéb támogatásban, cél szerinti juttatásban nem részesült.  
 
A 2011. évben felhasználható keret: 777.000 Ft volt.  
 
A közalapítvány alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenysége a 
gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés, 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.  
 
A támogatást a közalapítvány közhasznú célok megvalósítására használta fel. 
Az alábbi oktatási intézmények és szervezetek részére nyújtott támogatást 
meghatározott programok megvalósítására: 
 

1. Kenderföld- Somág Általános Iskola – 105.000 Ft – német 
nyelvtanfolyam 

2. Hétszínvirág Alapítvány – 55.000 Ft – bábszínházi előadás megtekintése 
3. KÖOK Sallai Úti Óvoda – 55.000 Ft – Kirándulás a Mecsextrém parkba 
4. Pöndöly Egyesület – 105.000 Ft – táncház szervezése gyermekek részére 
5. Komlói szilvási Óvodáért Alapítvány – 75.000 – városi szinten játékos 

sportvetélkedők szervezése 
6. Kodály Zoltán Óvoda – 50.000 Ft – úszásoktatás 
7. Városi Diákfórum – 55.000 Ft – diákjogi képzés középiskolásoknak 
8. KÖOK Nagy László Gimnázium – 55.000 Ft – beiskolázási program, 

uszodabérlet 



9. Gimnáziumért Közhasznú Egyesület – 35.000 Ft – Konditerem bérlet a 
sportközpontba 

10. Erkel Ferenc Alapfokú Műv. Okt. Int. – 55.000 Ft – városi művelődési 
versenyek szervezése 

 
A közalapítvány tisztségviselői feladataikat díjazás és juttatás nélkül végzik. A 
közalapítványnak közhasznú tevékenységéből eredően bevétele nem volt.  
 
 
Komló, 2012. január 26. 
 
 
         Ladányi Lív ia  
                elnök  
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