
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 24-én  
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: A Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának 

megszűnése 
 
 

Iktatószám: 11314/2020.   Melléklet:  - 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó 
   
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet III. C.) 10. pont 

  
  
 
Egyéb megjegyzés: - 
 
  
Meghívottak: 
 
Ferenczy Tamás kuratóriumi elnök        -          ferenczy.tamas.KOT@gmail.com  
 
Szarka Elemér elnök        -    elemersz@gmail.com 
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület  
 
   
Határozatot kapják: 
Ld.: meghívottak 
 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló Városért Alapítvány elnöke számára szóbeli jelzés érkezett az alapítvány felügyeletét 
ellátó ügyészségtől arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az alapítvány 
2016. óta nem felel meg a közhasznú jogállás feltételeinek. 
 
Az alapítvány egyeztetett a szervezet könyvelését végző könyvelő irodával, amely 
megerősítette a kapott információt. 
 
Tekintettel arra, hogy az alapító okirat több helyen utal a közhasznú jellegre, az alapító okirat 
módosítása szükséges. Kérelmezni kell továbbá az illetékes törvényszék előtt az alapítvány 
közhasznú jellegének törlését. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a közhasznú jogállás elvesztése nem jár 
automatikusan az 1%-ra való jogosultság elvesztésével, azonban a közhasznú tevékenység 
végzése feltétele az 1% fogadásának. 
 
Kétségtelen hátrányokkal is jár azonban a közhasznú jogállás törlése, mely elsősorban a 
közhasznú szervezeteket megillető előnyök elvesztésében jelenik meg. Ezek az előnyök többek 
között: pályázatoknál, támogatásoknál gyakran feltétel a jogállás megléte; közszolgáltatási 
szerződést csak közhasznú jogállás birtokában köthet a szervezet; amennyiben vállalkozási 
tevékenységet is folytat, célszerű lehet a közhasznú jogállás léte; adományigazolások 
kiállításánál az adományozó adóelőnye nagyobb lehet, illetve amennyiben természetben 
történik az adományozás, az ÁFA-fizetés alól is mentesülhet az adományozó; alapítványok 
esetében 2020-tól illeték-, és helyi adó szabályok változása okán jelentős előnyt jelenthet a 
jogállás léte stb. 
 
Az elérhető előnyök érdekében az adminisztratív többletteher mellett is indokolt mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a közhasznú jogállás megszerzésére újra jogosult legyen az 
alapítvány. 
 
A közhasznú jogállás a törvényi feltételek teljesülése esetén ismét megszerezhető. A feltételeket 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény tartalmazza: 
 
32. § (1) „Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett 
közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal  rendelkezik, továbbá amelynek 
megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható…” 
 
„(3) A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet 
célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, 
munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 
(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két 
lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak 
figyelembevétele nélkül - elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, ideértve a közérdekű 



 

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek által összesen teljesített munkaóráknak a civil szervezetek 
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet szerinti értékét is. 
(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, 
ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy 
teljesül: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a 
szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított 
összes bevétel kettő százalékát, vagy 
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.” 
 
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 Városért Alapítvány közhasznú 
jogállásának megszűnéséről” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület kezdeményezi a Komló Városért Alapítvány közhasznú 
jogállásának törlését.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécsi Törvényszékhez a 
közhasznú jogállás törlése iránti kérelmet benyújtsa, Komló Város Önkormányzat 
alapító képviseletében a módosított alapító okiratot, valamint a kapcsolódó egyéb 
dokumentumokat aláírja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri az alapítvány kuratóriumát, hogy a közhasznú jogállás 

visszaszerzése érdekében a lehetséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Határidő:  2020. szeptember 30. 
 Felelős:      Polics József polgármester 
                                      

  
 
Komló, 2020. szeptember 15. 
 

Polics József 
polgármester 


