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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” kuratóriuma a 2020. május 26-án 
megtartott ülésén a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével megtárgyalta és 1/2020. (V. 
26.) számú határozatával elfogadta a közalapítvány 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletét, valamint a könyvvizsgálói jelentést. A kuratóriumi jegyzőkönyv és a beszámoló az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 2. számú 
melléklete.  
  
Az egyszerűsített beszámoló a 2019. december 31. fordulónapra készített mérlegből, 
eredménykimutatásból, valamint közhasznúsági jelentésből áll. A mérleg szerint a források és 
eszközök egyező végösszege 861 ezer forint, az adózott eredmény -57 ezer Ft.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról.  
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 
2019. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a közalapítvány 2019. évi beszámolóját, 
közhasznúsági mellékletét, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – 
elfogadja; a kuratórium 1/2020. (V. 26.) számú határozatát tudomásul veszi. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2020. évi munkájáról 

2021. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 

 
 Határidő:  2020. június 30.. 
 Felelős:      Polics József polgármester 
                           a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány  
                     kuratóriumának elnöke 

  
 
Komló, 2020. szeptember 14. 
 

Polics József 
polgármester 






























