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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriuma 2016. május 30. napján tartott 
ülésén megtárgyalta és elfogadta a közalapítvány 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági 
jelentését. A kuratóriumi jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú mellékletét képzi. 
 
A kuratórium 1/2016. (05.30.) számú határozatával elfogadta a közalapítvány 2015. évi 
beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést is. A közalapítvány a 
tavalyi évét -256.000,- Ft veszteséggel zárta. A negatív eredmény annak a következménye, 
hogy a 2015. évben tevékenységet a közalapítvány nem végzett, de behajthatatlan, elévült 
követelések leírása megtörtént. A leírt követelések és a működési költségek együttesen 
eredményezték a közalapítvány tavalyi évi veszteségét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatának figyelembevételével 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 Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2016. május 30. napján hozott 
1//2016. (05.30.) számú határozatát. 

 
2. A Képviselő-testület a közalapítvány 2015. évi beszámolóját, közhasznúsági 

mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 
 

 
A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2016. évi munkájáról 2017. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 
 

Határid ő:  2017. június 30. 
 
Felelős:  Polics József polgármester 
 Kovács László kuratóriumi elnök 
 Bareithné Benke Nikolett kuratóriumi titkár 

 
 
Komló, 2016. június 9. 
 
 

Polics József 
polgármester 
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