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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt Komló Város Tanácsa alapította, a Baranya Megyei 
Bíróság 1990-ben, 21621/1990-es számon jegyezte be a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába. 
 
Az alapítvány célja az Alapító Okirat szerint Komló város területén élő ifjúság egyéni és 
közösségi aktivitásának támogatása, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Gyermek 
és ifjú korosztály szabadidő töltéséhez jobb feltételek megteremtésében közreműködés, 
turizmus ösztönzése, megfelelő cserekapcsolatok előmozdítása nemzetközi vonatkozásban is. 
 
Az alapítvány kezelő szerve (kuratóriuma) az évek során több személyi változáson ment 
keresztül, legutóbb a képviselő-testület 136/2010. (IX. 23.) számú döntésével a kuratórium 
létszámát négy főben állapította meg és Ladányi Líviát elnökké megválasztotta. A kuratórium 
jelenleg nyilvántartott összetétele: Ladányi Lívia elnök, Orsósné Tomics Annamária, 
Buzásiné Petkó Ildikó és dr. Iván László. 
 
Az alapítvány érdemi tevékenységet évek óta nem végez, utoljára 2011-ben nyújtott be 
támogatási kérelmet az önkormányzathoz, az elnyert 200.000.- forint támogatást felhasználta, 
arról elszámolt. Azóta sem az önkormányzattól, sem más forrásból támogatáshoz nem jutott. 
A kuratórium kizárólag az éves beszámoló elfogadásának céljából tartott üléseket évente egy 
alkalommal.  
 
Dr. Iván László, a kuratórium tagja 2013. június 2-án elhalálozott, Ladányi Lívia elnök pedig 
a 2013. október 28-án kelt nyilatkozatával – egyéb irányú jelentős elfoglaltsága miatt – 
kuratóriumi elnöki tisztjéről lemondott. 
 
Megállapítható tehát, hogy a kuratórium külső körülmények miatt tevékenységet nem végez, 
így ezzel az alapítvány céljának megvalósítását önhibáján kívül veszélyezteti. Felhívom a 
Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy Komló város valamennyi nevelési-oktatási 
intézménye rendelkezik saját alapítvánnyal, melyeken keresztül a fenti cél hatékonyan 
megvalósítható. Erre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ne delegáljon 
az alapítvány kezelő szervébe további személyeket, a jelenlegi tagok kijelölését vonja vissza 
és kezdeményezze a Pécsi Törvényszéknél az alapítvány megszűntetését. Az erre irányadó 
jogszabály a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/C. § (6) bekezdése, mely 
szerint „Ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az 
alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki.”, 
továbbá a 74/E. § (4) bekezdése, mely szerint: „A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a 
kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapító - a 
bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet 
(szervezetet) nem jelöl ki.” 
 
Az Alapítvány könyvelését végző Fülöp és Társa Kft. által szolgáltatott adatok alapján az 
alapítvány vagyona 2013. szeptember 30-án 1.131.540.- Ft volt, melyből a kezelő szerv 
2/2013. (X.28.) számú határozatával 1.100.000.- forintot az október elsejei átlagos statisztikai 
létszámok arányában szétosztott a város nevelési-oktatási intézményeinek alapítványai, 
valamint a Belső Tűz Egyesület között. 
 



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapító Okirat szerint az alapítvány 
vagyoni körébe tartozik a 6166 hrsz.-on nyilvántartott Sikondai Úttörőtábor is, azonban a 
Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványról szóló 81/1990. (IV.27.) MT rendelet értelmében 
a fenti ingatlant az alapító a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Baranya Megyei 
Alapítványának adományozta (az a Baranya Megyei Alapítvány Alapító Okiratában is 
szerepel), azaz a jogszabály erejénél fogva nem kerülhetett a Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány vagyoni körébe a fenti ingatlan. 
 
Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kezdeményezze a Gyermek 
és Ifjúsági Közalapítvány megszűntetését! 
 
Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen szóban ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány megszűntetésére tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 
kuratóriuma tevékenységet nem végez, ezzel önhibáján kívül veszélyezteti az 
alapítványi cél megvalósítását. 
 

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a városban működő nevelési-oktatási 
intézmények alapítványai és más civil szervezetek a Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány céljainak megvalósítását megfelelő módon biztosítják a városban. 
 

3) A fentiek miatt Dr. Iván László kuratóriumi tag elhalálozása és Ladányi Lívia elnök 
lemondása után a kuratóriumi tagok kijelölését visszavonja, új kezelő szervet nem 
jelöl ki. 
 

4) A képviselő-testület megköszöni a kuratóriumi tagok és a támogatók tevékenységét.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Pécsi Törvényszéknél a Közalapítvány 
megszűntetését és felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 
 
 
Határidő: Értelem szerint. 
Felelős: Polics József   polgármester 
 
 
Komló, 2013. november 22. 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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