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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma 2015. május 27. napján 

tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a közalapítvány 2014. évi beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést. A kuratóriumi jegyzőkönyv az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képzi. 

 

2014. évben a közalapítvány közhasznú tevékenységet folytatott azáltal, hogy 2014. május 

15-én Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyt rendezett, melyen 20 csapatban 80 gyermek vett 

rész.  A közalapítvány közhasznú tevékenységéből eredő kiadása 2014. évben 144.000 Ft, 

míg különböző adományokból származó bevétele 30.000 Ft volt. 

 

A kuratórium 1/2015. (V.27.) számú határozatával elfogadta a közalapítvány 2014. évi 

beszámolóját, benne a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést (2-3. sz. 

mellékletek). Ezeket a dokumentumokat az előírtaknak megfelelően a közalapítvány az 

Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezte. 

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

valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatának figyelembe vételével vitassa 

meg és döntsön annak elfogadásáról.  

 

Határozati javaslat: 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 

valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló 

és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2015. május 27. napján hozott 

1/2015. (V. 27.) számú határozatát. 

 

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

mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2015. évi munkájáról 2016. 

június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 

Határidő:  2016. június 30. 

 

Felelős:  Polics József polgármester 

 Fülöp Zoltán kuratóriumi elnök 

 

 

 

Komló, 2015. május 28. 

 

 

Polics József 

polgármester 



1. sz. melléklet 

 



2. sz. melléklet 

 



 



 



 



 



 



3. sz. melléklet 

 


