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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság  

 

SZMSZ 1. sz. melléklet  

II/C 24. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet  

IV/C  1. pont 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

 

Egyéb megjegyzés: 

 
 

Meghívott: 

 

 

Határozatot kapják: 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 182/2013. (XI. 28.) számú határozatával döntött a Gyermek- és Ifjúsági 

Közalapítvány megszüntetéséről, miután dr. Iván László kuratóriumi tag halálát és Ladányi Lívia 

kuratóriumi elnök lemondását követően a kuratóriumi valamennyi tagját visszahívta, új kezelő 

szervet nem jelölt ki, és megállapította, hogy a városban működő nevelési-oktatási intézmények 

alapítványai és más civil szervezetek a közalapítvány céljainak megvalósítását megfelelő módon 

biztosítják. A képviselő-testület egyúttal megtárgyalta és elfogadta, hogy a közalapítvány 

vagyonát a kuratórium mely nevelési-oktatási intézmények alapítványai között és milyen 

arányban osztotta fel. A képviselő-testület 182/2013. (XI. 28.) számú határozata az előterjesztés 1. 

sz. mellékletét képezi. 

 

A közalapítvány megszüntetése iránti nemperes bírósági eljárás folyamatban van, de a 

végelszámolás elrendelésére, illetve a nyilvántartásból való törlésre még nem került sor. 

 

Tekintettel arra, hogy a közalapítvány kuratóriuma nem működik, a közalapítvány 2014. évi 

beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet (2. sz. melléklet), valamint a könyvvizsgálói jelentést 

(3. számú melléklet) az alapítónak kell elfogadni. Annak érdekében, hogy a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően a közalapítvány beszámolóját május 31. napjáig letétbe tudjuk 

helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál, a beszámolót az alapító nevében aláírtam, a letétbe 

helyezésről gondoskodtam.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 

gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság javaslatának figyelembe vételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról.  

 

Határozati javaslat: 
 

A Képviselő-testület a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési 

bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleménye alapján 

megtárgyalta a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójával kapcsolatos 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a közalapítvány 2014. évi beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet 

és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja.   

 

2. A képviselő-testület jóváhagyja a közalapítvány beszámolójának polgármester általi 

aláírását, és jogszabály szerint előírt módon az Országos Bírósági Hivatalnál történő 

letétbe helyezését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítvány megszüntetésével kapcsolatos eljárások (így 

különösen a végelszámolás) során az alapító képviseletében eljárjon, a szükséges dokumentációt 

aláírja és nyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polics József 

 

Komló, 2015. május 28. 

Polics József 

polgármester 
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2. sz. melléklet 

 



 



 



 



 



 



 



3. sz. melléklet 

 



 


