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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Uszodáért Alapítványt (a továbbiakban: alapítvány) 1993-ban alapította Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete közalapítvány formájában, azzal a céllal, hogy alapítványi 
támogatások útján anyagi segítséget nyújtson az iskolai testnevelés, a diák- és tömegsport 
rendezvények céljaira építendő, befejezetlen állapotban lévő uszoda mielőbbi bejezéséhez, 
illetve annak későbbi működtetéséhez. Hosszú várakozást követően 2004-ben a Komlói 
Napok rendezvénysorozat keretein belül átadásra került a tanuszoda, amely azóta a Komlói 
Sportközpont részeként a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vagyonkezelésében működik.  
A tanuszoda megépítésével az alapítvány célja részben megvalósult, és ezt követően 
tevékenysége fokozatosan csökkent az évek során. 2013-tól az alapítványnak bevétele 
kizárólag a NAV-tól (az Szja. 1% átutalásából) származott, amely összeg többnyire a 
bankszámla számlavezetési díját fedezte.  
 
A vonatkozó jogszabályok változása okán 2016-ban a képviselő-testület a 29/2016. (III. 3.) 
sz. határozatával módosította az alapítvány alapító okiratát, azzal a céllal, hogy az megfeleljen 
a hatályos szabályozási környezetnek. A 2018-as évben az alapítvány kuratóriumának több 
tagja is jelezte a tisztségről való lemondási szándékát, majd a 2018. december 6. napján tartott 
kuratóriumi ülés keretében írásban is benyújtották lemondó nyilatkozataikat 2019. január 31-i 
hatállyal. (A lemondó tagok többsége az alapítvány 1993-as alapítása óta tagjai voltak a 
kuratóriumnak.) A kuratórium létszáma így egy főre (a kuratóriumi titkárra) csökkent, ezért 
az alapítvány működőképességének biztosítása érdekében az alapító részéről további tagok 
megválasztása vált szükségessé. A képviselő-testület az 1/2019. (I. 21.) sz. határozatával 
Szarka Elemér újraválasztása mellett 3 fő új kuratóriumi tagot választott meg az alapítvány 
ügyvezető szervébe, azzal a céllal és reménnyel, hogy a tisztújítás fellendíti az alapítvány 
működését, és az újonnan megválasztott kuratóriumi tagok megtalálják a lehetőséget a civil 
szervezet működtetésében. Sajnos ez nem történt meg, és a kuratórium megújulása sem hozta 
meg az alapítvány működésének fellendülését. 
 
Az alapítvány legutóbb a 2018. évben támogatott egy helyi civil szervezetet 15.000,- Ft-tal, 
amellyel hozzájárult egy úszóverseny megrendezéséhez. Azóta célja elérése érdekében 
tevékenységet nem folytatott, az Szja. 1%-ból származó bevétele a bankszámla 
számlavezetési díját fedezte, és a kuratórium évente egy alkalommal, kizárólag az éves 
beszámoló elfogadása végett ülésezett. A képviselő-testület az 1/2019. (I. 21.) sz. 
határozatával (a továbbiakban: Határozat) döntött arról is, hogy az alapítvány könyvelésével a 
Fülöp és Társa Kft. bízza meg, tekintettel arra, hogy valamennyi önkormányzati alapítású 
civil szervezetünk könyvviteli feladatait ők látják el. A Határozat e pontja végül nem került 
végrehajtásra, tekintettel arra, hogy az alapítvány működésének fellendülése elmaradt, így 
költséghatékonyabb megoldást jelentett, hogy a könyvelés továbbra is az alapítvány 
szervezetén belül, annak - megfelelő végzettséggel rendelkező - titkára által, díjazás nélkül 
került ellátásra. Az alapítvány bankszámláján jelenleg 17.707,- Ft, pénztárában pedig 1.350,- 
Ft van. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
„3:403. § [Az alapítvány megszűnése] 
(1) Az alapítvány megszűnik, ha 
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 



c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 
(2) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 
(3) Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat 
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a 
megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.” 
 
Az alapítvány ügyvezető szerve jelezte irányomba, hogy az alapítvány több mint három éve 
nem folytat a célja megvalósítása érdekében tevékenységet, ezért indokolttá vált az alapítvány 
megszüntetése. 
 
Az alapítvány megszüntetését, illetve a nyilvántartásból való törlését a nyilvántartó Pécsi 
Törvényszék mondhatja ki. A törlést kezdeményezheti a törvényszéknél közvetlenül az 
alapító vagy az ügyészség. Az elmúlt időszakban két közalapítványunk megszüntetéséről 
döntött alapítóként a képviselő-testület. A Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 
nyilvántartásból való törlését közvetlenül az alapító kezdeményezte a bíróságnál, míg a 
Fogyatékos Fiataljainkért Alapítvány megszüntetése az ügyészség közbenjárásával történt. A 
gyakorlati tapasztalat egyértelműen azt mutatja, hogy az utóbbi folyamat lényegesen 
gördülékenyebben zajlott. Erre tekintettel jelen esetben, az Uszodáért Alapítvány 
megszüntetésével kapcsolatban is javaslom hivatalosan megkeresni az illetékes Baranya 
Megyei Főügyészséget. Az ügyészséggel az előzetes egyeztetés ezügyben megtörtént, az 
eljárás lefolytatásának nincs akadálya.  
 
A Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján, ha az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére 
az alapító okirat nem rendelkezik arról, hogy a fennmaradó vagyon kit illet, akkor az alapító 
az általa juttatott vagyonról az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy 
egyesület számára rendelkezhet. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott 
szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a 
megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az 
alapító által megjelölt szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.  
Tekintettel arra, hogy az 1. sz. mellékletként csatolt alapító okirat nem rendelkezik az 
alapítvány megszűnéskori vagyonáról, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 
amennyiben lehetséges, úgy az alapítvány fent jelzett minimális vagyonát – illetve annak az 
aktuálisan felmerülő banköltségek kiegyenlítését követően fennmaradó összegét – a szintén 
önkormányzati alapítású és Komló város fejlődése érdekében aktívan tevékenykedő Komló 
Városért Alapítvány rendelkezésére bocsássa. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!  
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta „Az Uszodáért Alapítvány megszüntetése” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapítóként az Uszodáért Alapítvány 
(székhely: 7300 Komló, Városház tér 3., nyilvántartási szám: 02-01-0000545, 
adószám: 18301571-1-02) megszüntetését határozza el, hivatkozva a Polgári 



Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:403. § (1) 
bekezdés c) pontjára, amely szerint az alapítvány megszűnik, ha az alapítvány három 
éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Uszodáért Alapítvány 
megszüntetésének kezdeményezése érdekében keresse fel az illetékes Baranya Megyei 
Főügyészséget. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Uszodáért Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban teljes jogkörben képviselje az 
alapító Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületét, és az eljárás során – 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a szükséges dokumentumokat aláírja, 
intézkedéseket, és jognyilatkozatokat megtegye. 
 

3. A Képviselő-testület alapítóként a Ptk. 3:404. § (2) bekezdése alapján akként 
rendelkezik, hogy amennyiben lehetséges, úgy az Uszodáért Alapítvány fennmaradó 
vagyona a szintén önkormányzati alapítású és Komló város fejlődése érdekében 
működő Komló Városért Alapítványt (székhely: 7300 Komló, Városház tér 3., 
nyilvántartási szám: 02-01-0000172, adószám: 19032124-1-02) illesse meg. 

 
Határid ő:  2023. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
  

Komló, 2023. január 20. 
 

Polics József 
polgármester 
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