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A Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása 

 

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörömben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és 
működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló a 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Komló Összeköt Egyesület Frakció támogató véleményének figyelembevételével Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
1. Bobály János kuratóriumi elnök lemondását tudomásul veszem, és megköszönöm munkáját. 
Helyette a kuratórium új elnökének Ferenczy Tamás (anyja neve: Ocsenás Terézia) 7300 
Komló, Május 1. u. 8. szám alatti lakost jelölöm ki. 
 
2. Horváth Lászlóné kuratóriumi tag lemondását tudomásul veszem, és megköszönöm 
munkáját. Helyette új kuratóriumi tagnak Jégl Zoltán (anyja neve: Bitter Anna) 7300 Komló, 
Mecsekfalu völgy 55. szám alatti lakost jelölöm ki. 
 
3. A Komló Városért Alapítvány képviseletében – a Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület mint társalapító mellett, az egyesület 2. sz. melléklet szerinti döntését is figyelembe 
véve – az alapító okiratot a kuratórium személyi összetételében bekövetkezett változásnak 
megfelelően módosítom és egységes szerkezetbe foglalom az 1. számú melléklet szerint. 
 
 

Határid ő: 2020. június 10. 
Felelős: Polics József polgármester 
  Szarka Elemér 
   
 

 
Komló, 2020. június 3. 
 

        Polics József 
polgármester 

  



1. sz. melléklet 
A L A P Í T Ó  O K I R A T  

-  m ó d o s í t á s o k k a l  e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e n  -   
 
Komló Város Képviselő-testülete, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a város 
kulturális életének további kiteljesedéséért, természeti, építészeti, kulturális és történeti értékeinek 
megőrzéséért 
 

KOMLÓ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY-t 
 
hoznak létre. 
 
Az alapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi jogi személy, gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, állampolgár, bármilyen magyarországi és külföldi közösség kapcsolódhat, ha a 
jelen alapítvány-rendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni 
kívánja, beleértve az ellenszolgáltatás nélkül végzett személyes munkát is. 
 
Az alapítvány céljai és feladatainak teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan 
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok megvalósításán 
munkálkodik. 
Az alapítvány működése nyilvános, munkája során épít a támogatók kezdeményezésére, 
javaslataira. 
 

1. Az alapítvány neve:   KOMLÓ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 

2. Az alapítvány székhelye:  Komló, Városház tér 3. 

3. Számlavezető pénzintézet:  Szigetvári Takarékszövetkezet 

4. Az alapítvány jogi személy. 

5. Az alapítvány célja: 

- Elősegíteni Komló város kulturális életének kiteljesítését, elsődlegesen a 
hagyományos, nagyhírű rendezvények, találkozók támogatásával. 

- A város történetével, hagyományaival foglalkozó, a kulturális rendezvényekhez 
kapcsolódó, illetve egyéb irodalmi, művészeti munkák kiadásának támogatása, 
terjesztése. 

- A város építészeti és műemlékeinek megőrzése, fenntartásuk elősegítése, 
műalkotások létrehozása. 

- Környezeti, természeti értékek megőrzésében közreműködés. 
 

6. Az alapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében: 
 

- Gazdálkodik vagyonával. 
- Együttműködik más, hasonló célú belföldi és külföldi alapítványokkal, külön 

megállapodás alapján gazdálkodó és egyéb szervekkel. 
 



7. Az alapítvány közhasznú szervezet.  

7.1. Az alapítvány céljának elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó 
közhasznú tevékenységeket végzi: 

 

a) kulturális tevékenység körében 

-  települési önkormányzattal és megyei önkormányzattal együttműködve a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) 
pontjaiban foglalt közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a művelődésre 
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódjának javítását szolgáló 
kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági 
művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka 
feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,  

- a helyi önkormányzattal együttműködve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális 
szolgáltatásnyújtás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, 

  

b) a kulturális örökség megóvásának körében  

- az önkormányzattal együttműködve a Mötv. 23. § (4) bek. 17. pontja szerinti kiemelt 
kulturális örökség védelme,  

- az önkormányzattal együttműködve Mötv. 23. § (5) 13. pontjában foglalt helyi 
közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme 

-  az állam, önkormányzat, nemzetiségi, társadalmi, gazdasági szervezetek, egyházak és 
állampolgárok közötti együttműködés keretében a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. tv. 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kulturális örökség védelme,  

c) műemlék- és környezetvédelmi tevékenység körében  

- az állam, önkormányzat, nemzetiségi, társadalmi, gazdasági szervezetek, egyházak és 
állampolgárok közötti együttműködés keretében a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. 61/B § (3) bekezdése szerinti nemzeti emlékhelyek védelme és 
hozzáférhetővé tétele,  

- az állammal és a helyi önkormányzati szervekkel együttműködve az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2) bekezdése szerinti épített 
környezet alakítása és védelme, 

- a helyi önkormányzattal együttműködve az Mötv. 13. § (1) 11. pontja szerinti helyi 
környezet- és természetvédelem. 

 



7.2. Az alapítvány nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is 
részesülhessen. 

7.3. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósításával közvetlenül 
összefüggően, és e tevékenységek megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Az 
alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

7.4. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

7.5. Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 
alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 

7.6. Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével lehet. Az alapítványhoz olyan 
személy csatlakozhat, amelynek az alapítvány alapcéljaihoz hasonló alapcéljai vannak és 
ezek megvalósítása érdekében folytat tevékenységet. A csatlakozásról az alapítók 
együttesen döntenek. A csatlakozó a csatlakozást követően gyakorolja az alapítói jogokat. 

7.7. Az alapítvány vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, 
illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

7.8. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.  

7.9. Az alapítvány váltót, illetve más hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 
ki. 

7.10. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártpolitikai tevékenységet nem 
támogathat. 

7.11. Az alapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 

8. Az alapítvány működése: 

8.1. Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a kuratórium. A kuratórium 
tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. 
A kuratórium feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség 
esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatal, 
illetve kezdeményezése.  

 
A kuratórium tagjainak száma: 5 fő  

  
 Elnök:  Ferenczy Tamás          7300 Komló, Május 1. u. 8. 

Tagok: Simon Andrásné 7300 Komló, Függetlenség u. 26.,  
   Szarka Elemér  7300 Komló, Berek u. 1/A. 
   Götzerné Páva Mária 7300 Komló, Berek u. 1/G. 



   Jégl Zoltán                  7300 Komló, Mecsekfalu völgy 55.  
  
A kuratóriumi tagokat és az elnököt az alapítók együttesen jelölik ki határozatlan időtartamra. 
Az alapítók és közeli hozzátartozóik, illetve az alapítókkal bármilyen érdekeltségi 
jogviszonyban állók nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag lemondásával, halálával, közügyek gyakorlásától történő 
eltiltása és cselekvőképtelenné válása esetén, illetve az alapítványi célok megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító általi visszahívással.  
 
8.2. A kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed az alábbiakra: 

 -  az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,  
- döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról,  
- közhasznúsági jelentés elfogadása, 
- az alapítványi célok megvalósítása érdekében feladatok meghatározása és 

végrehajtás megszervezése, pályázat benyújtása, sikeres pályázat esetén az elnyert 
támogatás felhasználásáról való döntés, 

    - az éves pénzügyi beszámoló és a következő évi költségvetés elfogadása. 
 

8.3. A kuratórium feladatainak ellátását Komlói Közös Önkormányzati Hivatal meghatározott 
ügyintézője segíti. 

8.4. A kuratórium adminisztratív, titkári feladatainak ellátására tagjai közül titkárt választ. 

8.5. A kuratórium valamennyi tagja feladatát ellenszolgáltatás nélkül látja el. Szükséges 
költségeiket a kuratórium döntése alapján az alapítvány vagyonából kell fedezni. 

8.6. Nem lehet e közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A tilalom az e pontban felsorolt módon megszűnt közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig áll fenn.  

8.7. A vezető tisztségviselő vagy erre jelölt bejelenteni köteles az érintett közhasznú 
szervezetnél, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

8.8. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

8.9. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 



8.10. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerős 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

8.11. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

8.12. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

8.13. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 
tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

8.14. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító 
okirat eltérő rendelkezése semmis. 

8.15. A kuratórium elnöke és tagjai nyilatkozatukkal igazolják, hogy velük szemben 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve bejelentési kötelezettségüket tudomásul 
veszik. 

8.16. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi 
személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és 
számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést 
biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult 
által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 

8.17. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, 
ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát 
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak 
tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás 
megadására. 

8.18. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a 
jogi személlyel szemben. 

8.19. Az alapítvány nevében az elnök, akadályoztatása esetén a titkár jogosult egy személyben 
eljárni. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre, utalás indítására, készpénz 
felvételére és aláírásra a kuratórium elnöke és titkára külön-külön jogosult. 

8.20. Az elnök az alapítvány nevében önállóan jár el, jogosult az alapítvány jegyzésére, mely 
akként történik, hogy az elnök az alapítvány kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy 
nyomtatott neve fölé önállóan írja nevét. 

8.21. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként össze kell hívni. Az 
ülések nyilvánosak, mely nyilvánosság kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. A tárgyidőszakban beérkezett pályázatokat a negyedév utolsó hónapjának 
utolsó hetében el kell bírálni. A pályázatok beérkezésének határideje a negyedév utolsó 
hónapjának 15. napja. 



8.22. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet 
előterjesztő tag is összehívhatja. 

8.23. A pályázók által vállalt feltételek ellenőrzését Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói vagy Komló Város Önkormányzatának költségvetési intézményei munkatársai 
látják el. Az ellenőrzés tapasztalatairól a megbízott munkatársak évente legalább egy 
alkalommal jelentést készítenek a kuratórium részére. 

8.24. A kétharmados többségi döntést igénylő eseteket kivéve a kuratórium határozatképes, ha 
tagjainak több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő kuratóriumi 
tagok több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). Minden tagot egy 
szavazat illet meg, szavazategyenlőség esetén a kérdést ismét szavazásra kell bocsátani 
és az esetleges újabb szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással hozza meg.  

8.25. A megválasztott kuratóriumi tagok kétharmadának azonos tartalmú szavazata szükséges 
az alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos döntésen túl a kuratórium bármely 
tagja elleni bizalmatlansági indítvány elfogadásához. Az indítványt írásban, a tagok 
legalább 20 %-ának kell előterjeszteni. Az indítványt az előterjesztéstől számított 8 napon 
belül tárgyalni kell. 

8.26. A döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

8.27. Az elnök feladata az alapítvány törvényes működésének operatív irányítása. Összehívja a 
kuratórium üléseit, végrehajtja, illetve végrehajtatja annak határozatait, gondoskodik a 
jogszabályban előírt számviteli, könyvviteli rend kialakításáról. 

8.28. A kuratórium által hozott döntésekről az elnök nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell a döntés számát, keltét, hatályát, tartalmát, a szavazati arányt, a 
nyilvánosságra hozatal módját.  

8.29. A határozat hatályon kívül helyezése iránti eljárás: 

 
- A jogi személy tagja, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok 

gyakorlója, a jogi személy vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja 
kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által hozott 
határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő 
okiratba ütközik. 



 
-  A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc 

napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a 
határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A 
határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem 
indítható. 

-  Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával 
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt 
szavazott a határozat mellett. 

-  Ha a határozatot a jogi személy vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi 
személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy 
képviseletét elláthatná, a perben a jogi személyt a felügyelőbizottság által kijelölt 
felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a jogi személynek nincs felügyelőbizottsága, 
vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a 
jogi személy perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. 

-  A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat 
végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes 
kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő 
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem 
bocsátható ki. 

8.30. A kuratórium üléseire a meghívó kiküldése a titkár feladata. A meghívót a napirend 
közlésével az ülést megelőzően legalább 15 nappal igazolható módon a tagoknak meg 
kell küldeni. 

8.31. A kuratórium üléseit az elnök, távollétében a titkár vezeti. A titkár gondoskodik a 
kuratórium ülésén a jegyzőkönyv vezetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
jelenlévőket, a napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazati arányt, továbbá a 
meghozott döntést. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár, valamint egy kuratóriumi tag 
írja alá. 

8.32. A kuratórium döntéséről az elnök az érintettet 15 napon belül igazolható módon írásban 
tájékoztatja. 

8.33. A kuratóriumnak azon tagja, aki három egymást követő, szabályszerűen összehívott 
ülésen alapos indok nélkül (betegség stb.) nem vesz részt, úgy tekintendő, hogy az 
alapítványi célok megvalósulását veszélyezteti, ezért a kuratórium erre vonatkozó jelzése 
alapján az alapítók a tagot visszahívják. A visszahívott tag pótlásáról az alapítók kötelesek 
gondoskodni. 

9. Az alapítványi vagyon  

9.1. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon 
kell kezelni és felhasználni. 

 
9.2. Az alapító és a csatlakozó, valamint ezek jogutódja az alapítvány részére juttatott vagyont 

nem vonhatja el és nem követelheti vissza. 
 
9.3. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, az alapítványhoz 

csatlakozó adományozók által meghatározott, a kuratórium által elfogadott feltételek 



keretei között a kuratórium dönt. A kuratórium pályázat útján anyagi juttatást nyújthat 
minden, az alapítványi cél megoldását elősegítő tevékenységre. A pályázatok kiírása, 
elbírálása, ezek nyilvánosságának biztosítása a kuratórium feladata. 

 
9.4. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes 

körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott 
nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem 
szolgálhat. 

9.5. Az alapítók az alapítvány létrejöttét követő 30 napon belül az alapítvány rendelkezésére 
bocsátják az alábbi vagyont: 

   
Komló Város Képviselő-testülete:   100.000.- Ft 

  (21/1991.(II.27.)KTH sz. hat. c./pont) 
  Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület    30.000.- Ft 

9.6. Az alapítvány vagyon részévé válnak a későbbiekben az alapítványhoz csatlakozó bel- és 
külföldi jogi és természetes személyek, társaságok, közösségek feltétel nélküli, valamint 
a kuratórium által elfogadott feltételhez kötött, meghatározott célra rendelt pénzbeli és 
dologi adományai. 

9.7. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve 
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja 
nyilván. 

10.    Beszámolási kötelezettség, az alapítvány nyilvánossága és közhasznú működésének feltétele 

10.1. A kuratórium az alapítvány tevékenységéről az alapítóknak évente beszámolni köteles. 
Az alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót és közhasznúsági jelentést a 
kuratórium elnöke készíti elő, amelyeket a kuratórium ülésén megtárgyal és elfogadása 
után az alapítók rendelkezésére bocsátja. Az éves beszámoló elfogadásáról a kuratórium 
egyszerű többséggel dönt.  

10.2. A kuratórium által megtárgyalt és elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági 
mellékletet - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az 
adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell 
helyezni és közzé kell tenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és 
tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A letétbe helyezés és közzététel során a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben szabályozottak szerint kell 
eljárni és a Civil Információs Portál számára a beszámolóval és a közzététellel 
kapcsolatos adatok lekérdezését lehetővé kell tenni.   

A beszámolóval kapcsolatban egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet  előírásait kell alkalmazni. 

10.3. A beszámoló és a jelentés közzétételéről az elnök legkésőbb a tárgyévet követő év június 
30-ig köteles gondoskodni. 



10.4. Az alapító okiratról, annak módosításáról, a kuratóriumi ülésekről és döntésekről, a 
szervezet működéséről és szolgáltatásai igénybevételének módjáról, a pályázatok 
meghirdetéséről, a megítélt támogatás címzettjeiről és a támogatás összegéről, továbbá az 
alapítvány éves tevékenységről készült beszámolóról és a közhasznúsági jelentésről az 
elnök Komló Város honlapján (www.komlo.hu) és a Komlói Kirakat c. újságban Komló 
Város Önkormányzata részére biztosított sajtófelületen, 15 napon belül tájékoztatja a 
nyilvánosságot. 

10.5. Az alapítvány és a kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, így különösen a 
döntések nyilvántartásába, jegyzőkönyvekbe, beszámolókba, az éves közhasznúsági 
jelentésbe az alapítvány székhelyén a titkárral előre egyeztetett időpontban bárki 
betekinthet, illetőleg abból a kuratórium elnökétől szóban vagy írásban tájékoztatást, saját 
költségére másolatot kérhet. 

10.6. Az alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, 
illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a 
külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti 
törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

 
11.  Az alapítói jogok gyakorlása 
 

11.1. Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait 
véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratban kijelölt 
személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja. 

 
11.2. Az alapítók az alapítói jogokat együttesen, de nem testületben gyakorolják. Az alapítók 

alapítói joggyakorlással kapcsolatos döntéseit az alapítók mindenkori képviselői hajtják 
végre.  

 
 

12. Az alapítvány megszűnése: 
 

12.1 . Az alapítvány határozatlan időre alakul. Megszűnés esetén az alapítványi vagyon csak 
kulturális és művelődési, oktatási célokra használható. Az alapító az általa juttatott 
vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy 
hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet 

 
12.2 . 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 alapítvány, 
egyesület a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

 
12.3  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. 

12.3. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 
 



12.4. 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 könyvvizsgálóval is. 

 
12.5. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc 

napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó 
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes 
voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel 
szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

13. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. tv. (Ptk.) és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor 
hatályos rendelkezései az irányadók. 

14. Az alapító okirat és annak módosítása a Pécsi Törvényszéknél bejegyzésre köteles. A 
bejegyeztetésről a kuratórium titkára gondoskodik. Az alapítvány a bírósági 
nyilvántartásba vételével jön létre, az alapító okirat módosítása a bírósági nyilvántartáson 
történő átvezetéssel hatályosul. Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 

 
Komló, 1991. április 2. 

Az alapítók nevében: 

 
 

Komló Város Képviselő-testülete Honismereti és Városszépítő Egyesület 
 Tóth József s.k. Sarkadi László s.k. 
 polgármester elnök 
 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások 
alapján hatályos tartalmának. 
 
Az alapítók döntése alapján az alapító okirat 8.1. pontja módosult.  
 
Komló, 2020. …………… 
 
Az alapítók nevében: 
 
                                                                     
                                    Polics József                                                            Szarka Elemér 
                                     polgármester                        elnök 
                                                                                                                Komlói Honismereti és 
                                                                                                                 Városszépítő Egyesület



2. sz. melléklet 
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Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Komló 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

         A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület, mint a Komló Városért       
 Alapítvány egyik alapítója választmányi ülsén önálló napirendként tárgyalta a            
„ Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2019 évi munkájáról. 
 Személyi javaslattétel a Komló Városért alapítvány kuratóriumi elnök és kuratóriumi tag     
 helyek betöltésére című előterjesztést.” 
 
A választmányi ülés az alábbi határozatot fogadta el. 
 

 
„A Választmány többségi szavazással, mint egyik alapító egyetért  

Ferenczy Tamás Komló Városért Alapítvány elnökévé , Jégl Zolán Komló 
Városért Alapítvány kuratóriumi taggá történő megválasztásával. 

A Választmány a Komló Városért Alapítvány  
2019. évi munkájáról készült beszámolót elfogadta. 

Megköszöni az Alapítvány kuratóriumának a 2019 évben végzett munkát. 
Nagyra értékeli és megköszöni a leköszönő elnök Bobály János Úr  

10 éves eredményes és sikeres elnöki munkáját.” 
 
 

Komló, 2020.05.27. 
 
 

                                  Üdvözlettel: 
 
                                                                             Szarka Elemér 
                                                                           egyesületi elnök 
 
 


