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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Komló Városért Alapítvány alapító okiratában foglaltak alapján évente legalább 
egy alkalommal köteles tevékenységéről beszámolni és arról tájékoztatni az 
alapítókat.  
 

A Képviselő-testület a 165/2012. (XI.29.) 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 a 2013-as évben benyújtott támogatási 
igényére elnyert 425.e.- forintot az önkormányzat 2013. október 10-ig az alapítvány 
számlájára átutalta. A támogatást az alapító okiratban foglalt célokra fordította. 
Számos civil szervezet működésén és rendezvényei támogatásán túl továbbra is 
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 programokkal segítették a város nagyrendezvényeit.  
 

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2013-as évben támogatta a XXVII. Nemzetközi 
Környezetvédő Tábor megrendezését (Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület), és a „Virágos Komló 2013” városszépítő mozgalmat. A Komlói 
Bányász Sport Klub Sakk Szakosztály gyermek- és ifjúsági tábor megszervezését, a 
„Szorgos Méhek” Foltvarró Szakkör faddi táboroztatását, a Belvárosi Nyugdíjas 
Nőklub vásárosdombói találkozóján való részvételét. A Komlói Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezet által szervezett V. Komló és környéke bányászainak találkozóját, a 
Komlói Szaxofonos Egyesület pécsi hangszerbemutatóját,  a Komlói Nyugdíjas 
Egyesület Őszirózsa tánccsoportját, akik sikeresen szerepeltek a Szépkorúak 
Művészeti Találkozóján, a Pedagógus Kamarakórus szerbiai Adára utazását,  a 
Komlói Díszítőművészeti Műhelyt, a mezőkövesdi hímzéspályázaton való 
részvételét, a „Főnix” Kamarakórus Budapesten tartandó emlékünnepségen való 
szereplését, a Nyugdíjas Egyesület jubileumi rendezvényét, és nem utolsó sorban a 
Belvárosi Nyugdíjas Nőklubot, akik megszervezték a városi „Idősek Napját”. 
 

A Kuratórium tagjai szigorú kritériumok alapján döntöttek az egyes támogatások 
odaítéléséről, szem előtt tartva Komló város javát szolgáló eseményeket, a város 
nagyrendezvényeit, értékeit, jó hírét, még a határon túlra is.  
 

Az Alapítvány jól gazdálkodott az elnyert támogatással, és a rendelkezésére álló 
pénzeszközeivel, az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően 
használta fel.  
 

Az Alapítvány vezetősége Komló városában 2013. márciusában jótékonysági estet 
szervezett a Színház-és Hangversenyteremben, mellyel közreműködött a szilvási 



városrészben kialakításra került „Kincsem Park”  megvalósításában, a gyerekek nagy 
örömére.  
 

Az Alapítvány a 2012-ben- a „Komlói Civil Fórum” rendezvényeire a Emberi 
Erőforrás Minisztériuma, Emberi Erőforrás Alapkezelőhöz benyújtott, Nemzeti 
Együttműködési Alaptól elnyert 1.705.000.-Ft összegű támogatással, valamint a 
támogatáshoz szükséges 20 %-os önerővel, összesen 2.135.000.-Ft összeggel 2013. 
áprilisában határidőben és megfelelő minőségben elszámolt. 
 

Az Alapítvány 2013-ban  is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Minisztériuma 
–Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,  Nemzeti Együttműködési Alaphoz, melyen 
a „Komlói Civil Fórum és a fiatalok közösségi szolgálata” című rendezvényeire 2.150.800.-
Ft támogatásban részesült. Az elnyert támogatáshoz 10 % önerőt kellett biztosítani, 
melyet az Alapítvány önkéntes munka fogadásával biztosított. Az elnyert támogatás 
szintén Komló város javát, az itt élő civil szervezeteket szolgálja és az itt tanuló 
középiskolai fiatalokat segíti.  
 

A projekt időtartama: 2013. június 1 -2014. március 31., tehát jelenleg is tart. Az 
elnyert támogatás – civil szervezetek bevonásával – elsősorban a helyi 
középiskolában tanuló fiataloknak ad lehetőséget a törvény által előírt „közösségi 
szolgálat„ -ra. Az Alapítvány koordinálásával hozzásegíti őket az érvényes érettségi 
bizonyítvány megszerzéséhez. Továbbá olyan tárgyi eszközök beszerzésére fordítja 
a támogatást, mely nem csak a projekt időtartamára szolgál, de hosszú távon is 
segíti Komló város civil közösségét és a város rendezvényeit.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével 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 2013. évi 
tevékenységéről. 
 

A képviselő-testület az Alapítvány 2013. évi munkájáról készült beszámolót 
tudomásul veszi. (A 2013. évi pénzügyi kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza. ) 
 

Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését segítő 
szakmai tevékenységéért. 
 
K o m l ó , 2014. február 26. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 







 

 



Közhasznúsági melléklet 

  
1. A szervezet azonosító adatai  
név: Komló Városért Alapítvány 
székhely: Komló, Városház tér 3. 
bejegyző határozat száma: 20516/1991.13 
nyilvántartási szám: 172/2011 
képviselő neve: Bobály János 

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 
bemutatása  

Komló város kulturális életének kiteljesítését elősegíteni, elsődlegesen 
hagyományok, nagyhírű rendezvények, találkozók támogatásával. A város 
történetével, hagyományaival foglalkozó, kulturális rendezvényekhez kapcsolódó, 
illetve egyéb irodalmi, művészeti munkák kiadásának támogatása, terjesztése. A 
város építészeti és műemlékeinek megőrzése, fenntartásuk elősegítése, műalkotások 
létrehozása. Környezeti, természeti értékek megőrzésében közreműködés. 

Az Alapítvány ezen felül sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Minisztériuma –
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz, melyen a „Komlói Civil Fórum és a 
fiatalok közösségi szolgálata” rendezvényeire 2.150.800.-Ft támogatásban részesült, 
mely támogatáshoz az alapítvány 10% önerőt biztosít önkéntes munkával. A 
projekt időtartama 2013. június 1-2014. március 31-ig tart, és a városban működő 
gimnázium és szakközépiskola közösségi szolgálatot teljesítő fiataljait segíti hozzá a 
törvény által előírt érvényes érettségi bizonyítvány megszerzéséhez. A közösségi 
szolgálattal így a fiatalok betekintést kaphatnak a civil szervezetek életébe, kissé 
részeseivé válnak és megismerhetik a civil közösségi lét és tevékenység jelentőségét, 
mely segítségül szolgál a „nagy életben” való eligazodásukhoz. 
 
Az Alapítvány 2013. márciusában jótékonysági estet szervezett a Komlói Színház-és 
Hangversenyteremben, a bevétellel hozzájárult a szilvási városrészben kialakított  
„Kincsempark”  megvalósításában,  a gyerekek örömére. 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)  

közhasznú tevékenység megnevezése:  

Komlói Díszítőművészeti Műhely 
Mezőkövesden megrendezésre került 
hímzéspályázaton való részvétel támogatása 
Komlói Honismereti és Városszépítő 



Egyesület kérelme a 27. Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor szervezéséhez 
 Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a „Virágos Komló 2013” 
városszépítő mozgalom szervezéséhez 
Komlói Bányász Sport Klub Sakk Szakosztálya 
gyermek-és ifjúsági tábor támogatása 
Komlói Pedagógus Kamarakórus szerbiai 
Adán megrendezendő Kórustalálkozóra való 
utazására 
Komlói Őszirózsa Tánccsoport nagyatádi 
Szépkorúak Művészeti Találkozóján való 
részvételének támogatása 
Komlói Nyugdíjas Nőklub kérelme a városi 
„Idősek Napja” rendezvény megszervezéséhez 
Komlói Nyugdíjas Nőklub vásárosdombói 
találkozón való részvétele 
Szorgos Méhek Foltvarró Szakkör faddi 
táborban való részvétele 
Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet V. 
Komló és környéke bányászainak találkozója 
rendezéséhez támogatás 
Komlói Szaxofonos Egyesület pécsi 
hangszerbemutatón való szereplésének 
támogatása 
Komlói „Főnix” Kamarakórus Budapesten 
megrendezendő Zamenhoff emlékünnepségen 
való fellépésének támogatása 
Komlói Nyugdíjas Egyesület 20 éves jubileumi 
rendezvényének támogatása 
 
A „Komlói Civil Fórum és a fiatalok közösségi szolgálata” c. elnyert országos 
pályázati támogatással lehetővé vált, hogy az Alapítvány nem csak a városban 
működő gimnázium és szakközépiskola fiataljainak ad lehetőséget a közösségi 
szolgálatra, azzal, hogy a civil szervezetek segítségével betekintést kapnak a civil 
közösségi életbe, de azok különböző rendezvényein, programjain aktívan segítenek 
is azok megvalósításában. Az elnyert támogatással tárgyi eszközbeszerzésre is sor 
kerülhetett ( projektor, vászon). 
 
Az Alapítvány 2013. márciusában jótékonysági estet szervezett a Komlói Színház-és 
Hangversenyteremben, a bevétellel közreműködött a szilvási városrészben 
kialakított  „Kincsem Park” megvalósításában, a gyerekek örömére. 



Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,  

TÁMOGATÁSI KÉRELEM KÖZFELADAT 
Komlói Díszítőművészeti Műhely 
Mezőkövesden megrendezésre került 
hímzéspályázaton való részvétel támogatása 

Hagyományőrzés, művészeti 
munkák bemutatása 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a 27. Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor szervezéséhez 

Környezeti, természeti értékek 
megőrzésében közreműködés 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a „Virágos Komló 2013” 
városszépítő mozgalom szervezéséhez 

Környezeti, természeti értékek 
megőrzésében közreműködés 

Komlói Pedagógus Kamarakórus szerbiai 
Adán megrendezendő Kórustalálkozóra való 
utazására 

Találkozón való részvétel, a város 
hírnevének öregbítése 

Komlói Őszirózsa Tánccsoport nagyatádi 
Szépkorúak Művészeti Találkozóján való 
részvételének támogatása 

Találkozón való részvétel, a város 
hírnevének öregbítése 

Komlói „Főnix” Kamarakórus Budapesten 
megrendezendő Zamenhoff emlékünnepségen 
való fellépésének támogatása 

Nagyhírű rendezvényen való 
sikeres fellépés 

Komlói Nyugdíjas Nőklub kérelme a városi 
„Idősek Napja” rendezvény megszervezéséhez 

Hagyományápolás, a térségben 
működő dalkörök és együttesek 

megismerése 
Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet V. 
Komló és környéke bányászainak találkozója 
rendezéséhez támogatás 

A város történetével, 
hagyományaival foglalkozó 

rendezvény 
Komlói Bányász Sport Klub Sakk Szakosztálya 
gyermek-és ifjúsági tábor támogatása 

Találkozón való részvétel, 
hagyományőrzés 

Komlói Szaxofonos Egyesület pécsi 
hangszerbemutatón való szereplésének 
támogatása 

Találkozón való sikeres fellépés 

Komlói Nyugdíjas Egyesület 20 éves jubileumi 
rendezvényének támogatása 

Hagyományőrzés, közösségi 
értékek megőrzése 

Komlói Nyugdíjas Nőklub vásárosdombói 
találkozón való részvétele 

Találkozón való sikeres fellépés 

Szorgos Méhek Foltvarró Szakkör faddi 
táborban való részvétele 

Találkozón való részvétel, a város 
hírnevének öregbítése 

A „Komlói Civil Fórum és a fiatalok közösségei szolgálata”-ra  elnyert pályázati 
támogatás a város és az érettségiző fiatalok valamint a civil közösségek szolgálatára, 
hasznára van, az itt élő és tevékenykedő fiatalokat és civil társadalmat segíti, fogja 
össze. Elsősorban a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok érvényes érettségi 



bizonyítványhoz jutását segíti és népszerűsíti, és hogy a fiatalok életének részévé 
váljon a közösség, a közösségi munka jelentősége. Ebben segítenek az egészségügy, 
kultúra, sport, oktatás, szociális területen és  a  különböző profilokkal rendelkező 
szervezetek vezetői, és önkéntesei, mellyel egyrészt javítják saját közösségeik 
életminőségét, hasznos tanácsokkal látják és vonják bele munkájukba tagjaikat és a 
fiatalokat.  

 
jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  ( 
VII. fejezet Közhasznúsági jogállás ) 

 
A közhasznú tevékenység célcsoportja:  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORT 
Komlói Díszítőművészeti Műhely 
Mezőkövesden megrendezésre került 
hímzéspályázaton való részvétel támogatása 

Különböző korosztály, a 
legkisebbtől az idősig minden 

korosztály számára bemutatni a 
népművészet hagyományait 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a 27. Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor szervezéséhez 

Fiatal, komlói és a határon 
átnyúló országok gyermekeinek 

közösen,  megismertetni a 
környezeti, természeti értékek 

megőrzését, abban való  
közreműködést 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a „Virágos Komló 2013” 
városszépítő mozgalom szervezéséhez 

A város lakóinak motiválása a 
környezeti, természeti értékek 
megőrzésében, szépítésében 

Komlói Pedagógus Kamarakórus szerbiai 
Adán megrendezendő Kórustalálkozóra való 
utazására 

 Külföldi találkozón való 
részvétel, más ország zenei 

életének, kultúrájának 
megismerése, magyar 

kórusművek megismertetése más 
népekkel 

Komlói Őszirózsa Tánccsoport nagyatádi 
Szépkorúak Művészeti Találkozóján való 
részvételének támogatása 

Az ország különböző pontjairól 
érkező, időskorúak találkozón 
való részvételük, más település 
zenei kultúrájának megismerése 

Komlói „Főnix” Kamarakórus Budapesten 
megrendezendő Zamenhoff emlékünnepségen 
való fellépésének támogatása 

Civil emberekből álló kórus 
közösségkovácsoló tevékenysége, 

országos jelentőségű 
rendezvényen való szereplésük 

Komlói Nyugdíjas Nőklub kérelme a városi A komlói és a térségben élő idős 



„Idősek Napja” rendezvény megszervezéséhez emberek hagyományápolása, a 
térségben működő dalkörök és 

együttesek megismerése,  
Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet V. 
Komló és környéke bányászainak találkozója 
rendezéséhez támogatás 

A város és a környék  lakosságára 
kiterjedő, a város intézményeinek  

történetével, 
bányászhagyományait őrző 

találkozó 
Komlói Bányász Sport Klub Sakk Szakosztálya 
gyermek-és ifjúsági tábor támogatása 

A fiatal korosztály részére 
hagyományok átörökítése 

Komlói Szaxofonos Egyesület pécsi 
hangszerbemutatón való szereplésének 
támogatása 

Fiatalokból álló, zenét szerető és 
művelő közösség, a város 
hírnevét gazdagító csoport 

Komlói Nyugdíjas Egyesület 20 éves jubileumi 
rendezvényének támogatása 

Főként az idősebb korosztályból 
álló csoport közösségkovácsoló 

tevékenysége 
Komlói Nyugdíjas Nőklub vásárosdombói 
találkozón való részvétele 

Főként az idősebb korosztályból 
álló csoport közösségkovácsoló 

tevékenysége, országosan 
nagyhírű rendezvényre való 

felkészülése 
Szorgos Méhek Foltvarró Szakkör faddi 
táborban való részvétele 

Különböző korosztály hasznos 
szabadidő eltöltése, kreatív, 

maguk által készített munkákkal 

 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

KÖZHASZNÚSÁGI 
TEVÉKENYSÉGBŐL RÉSZESÜLŐK 

LÉTSZÁM 

Komlói Díszítőművészeti Műhely 
Mezőkövesden megrendezésre került 
hímzéspályázaton való részvétel támogatása 

Kb. 25 fő 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a 27. Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor szervezéséhez 

Kb. 70 fő 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a „Virágos Komló 2013” 
városszépítő mozgalom szervezéséhez 

 3000 fő 

Komlói Pedagógus Kamarakórus szerbiai 
Adán megrendezendő Kórustalálkozóra való 
utazására 

46 fő 

Komlói Őszirózsa Tánccsoport nagyatádi 30 fő 



Szépkorúak Művészeti Találkozóján való 
részvételének támogatása 
Komlói „Főnix” Kamarakórus Budapesten 
megrendezendő Zamenhoff emlékünnepségen 
való fellépésének támogatása 

12 fő  

Komlói Nyugdíjas Nőklub kérelme a városi 
„Idősek Napja” rendezvény megszervezéséhez 

350 fő 

Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet V. 
Komló és környéke bányászainak találkozója 
rendezéséhez támogatás 

kb.3000 fő 

Komlói Bányász Sport Klub Sakk Szakosztálya 
gyermek-és ifjúsági tábor támogatása 

18 fő 

Komlói Szaxofonos Egyesület pécsi 
hangszerbemutatón való szereplésének 
támogatása 

7 fő 

Komlói Nyugdíjas Egyesület 20 éves jubileumi 
rendezvényének támogatása 

60 fő 

Komlói Nyugdíjas Nőklub vásárosdombói 
találkozón való részvétele 

30 fő 

Szorgos Méhek Foltvarró Szakkör faddi 
táborban való részvétele 

40 fő 

 
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: A közhasznú tevékenységgel  
városunk hagyományainak őrzését, megismertetését, az itt élő és alkotó embereket,  
munkáikat sikerült nem csak bemutatni, de nagyon szép eredményeket is értek el. A 
komlóiak ezáltal megismerhették más népek kultúráját, zenéjét, szokásaikat. 
Környezetük ápolásáért, a jó közérzet javításáért tettek, mely nagyon sokat jelent, 
hogy életük részévé váljon a szép, tiszta környezet. A városszépítő mozgalommal 
motiváltuk az itt lakó polgárokat, hogy virágosítsanak, a korábbi évekhez hasonlóan 
figyeljenek oda házaik rendbetételére. Az idős emberekből sikerült olyan 
közösségeket és csoportokat képezni, mellyel a magánytól való elszakadást, a 
közösséghez tartozást, és a tevékeny napok hasznos eltöltését erősítik. A 
bányásztalálkozó, a kialakított bányász emlékhelyek  a  bányászhagyományok 
életben tartását és továbbadását szolgálja, Komló város múltjának emlékét őrzi. 

 

 

 
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása  



 
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás 
célja  

FELHASZNÁLT VAGYONELEM 
MEGNEVEZÉSE, FELHASZNÁLÁS 

CÉLJA 

VAGYONELEM ÉRTÉKE 
(FT) 

Komlói Díszítőművészeti Műhely 
Mezőkövesden megrendezésre került 
hímzéspályázaton való részvétel támogatása 

30.000.- 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a 27. Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor szervezéséhez 

100.000.- 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a „Virágos Komló 2013” 
városszépítő mozgalom szervezéséhez 

60.000.- 

Komlói Pedagógus Kamarakórus szerbiai 
Adán megrendezendő Kórustalálkozóra való 
utazására 

40.000.- 

Komlói Őszirózsa Tánccsoport nagyatádi 
Szépkorúak Művészeti Találkozóján való 
részvételének támogatása 

30.000.- 

Komlói „Főnix” Kamarakórus Budapesten 
megrendezendő Zamenhoff emlékünnepségen 
való fellépésének támogatása 

15.000.- 

Komlói Nyugdíjas Nőklub kérelme a városi 
„Idősek Napja” rendezvény megszervezéséhez 

22.000.- 

Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet V. 
Komló és környéke bányászainak találkozója 
rendezéséhez támogatás 

28.000.- 

Komlói Bányász Sport Klub Sakk Szakosztálya 
gyermek-és ifjúsági tábor támogatása 

40.000.- 

Komlói Szaxofonos Egyesület pécsi 
hangszerbemutatón való szereplésének 
támogatása 

15.000.- 

Komlói Nyugdíjas Egyesület 20 éves jubileumi 
rendezvényének támogatása 

20.000.- 

Komlói Nyugdíjas Nőklub vásárosdombói 
találkozón való részvétele 

10.000.- 

Szorgos Méhek Foltvarró Szakkör faddi 
táborban való részvétele 

15.000.- 

ÖSSZESEN: 425.000.- 



 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása  
Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév*  

TÁMOGATÁSI KÉRELEM TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 
(FT) 

Komlói Díszítőművészeti Műhely 
műhelymunkáiból bemutató a Békéscsabai 
Textiles Konferencián, kellékek beszerzése 

30.000.- 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a 26. Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor szervezéséhez 

100.000.- 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a „Virágos Komló 2012” 
városszépítő mozgalom szervezéséhez 

45.000.- 

Gyermekhangok Alapítvány kérelme az 
Ausztriában megrendezendő kórustábor 
komlói résztvevőinek kiutazásához 

80.000.- 

Komlói Pedagógus Kamarakórus Pápán 
megrendezendő Országos Kórustalálkozón 
való utazására 

40.000.- 

Komlói Őszirózsa Tánccsoport Országos KI-
MIT-TUD döntőjére való részvétele és utazása 

25.000.- 

Komlói Nyugdíjas Nőklub kérelme a városi 
„Idősek Napja” rendezvény megszervezéséhez 

50.000.- 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület kérelme a „Múltunk a jelenünkben” 
c. kiadvány  megjelentetéséhez 

80.000.- 

ÖSSZESEN: 450.000.- 

 
Az Alapítványt segítő önkéntesek névsora:  

Bobály János, Szarka Elemér, Páll Lajos, Bogdán László, Puchert János, Kult 
Zoltán, Götzerné Páva Mária, dr. Horváth Tamásné, Simon Andrásné, Deák Imre, 
Jégl Zoltán, Balázs József, Bálint László, Bálinti Béla János, Balogh László, 
Baloghné Fábián Teréz, Beke János, Beke József, Bicskei László, Bogdán Róbert, 
Bogdán Sándor, Both Imréné, Burján Éva, Burkus Ferenc, Csordás István,  Szirmai 
Ferenc, Morvai László, Szantner József 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  
Tisztség Előző év (0* Tárgyév (2)*  



A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  
Összesen:  

 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók ( Ezer Ft-ban) 
A lapadatok                                                                Előző év (1) *          Tárgyév (2) *  
B. Éves összes bevétel                                                 2.134                    2.747 
ebből:  
C. a személyi jövedelemadó meghatározott                     -                            15 
részének az adózó rendelkezése szerinti  
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény  
alapján átutalt összeg  
D. közszolgáltatási bevétel  
E. normatív támogatás  
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a  
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás  
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]                         2.134                        2.747 
FI. Összes ráfordítás (kiadás)                                          909                        2.734 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás                                   196                          766 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai                             909                        2.734 
K. Adózott eredmény                                                 1.225                            13 
L. A szervezet munkájában közreműködő  
közérdekű önkéntes tevékenységet végző  
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes  
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.  
törvénynek megfelelően)  
Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése  
Ectv. 32. (4) a) [(Bl±B2)/2>l.000.000,- Ft] Igen Nem  
Eetv. 32. (4) b) �[Kl+K2 0] Igen Nem  
Ectv. 32. (4) c,) [(Il+I2-Al-A2)/(Hl+H2)0,25] Igen Nem  
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése  
Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)!(GI+G2)?0,02] Igen Nem  

Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)?0,5J igen Nem  
Ectv. 32. (5) c) RL1-1-L2)/2?1O Fő] Igen Nem  
* Adatok ezer forintban.  

 


