
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2019. április 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

32/2019. (IV.25.) sz. határozata 

 

A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi 

beszámolójának elfogadása és alapító okiratának módosítása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési 

bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a „Komló és Térsége 

Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi beszámolójának elfogadásáról és alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2019. április 18. napján 

hozott 1/2019. (IV. 18.) számú határozatát.  

 

2. A Képviselő-testület megismerte a közalapítvány 2018. évi beszámolóját, 

közhasznúsági mellékletét, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre 

is – elfogadja.  

 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi Szabó Zsolt kuratóriumi tag és elnök, 

valamint László János kuratóriumi tag lemondását, és megköszöni munkájukat. 

 

4. A Képviselő-testület a közalapítvány kuratóriumának új tagjává Méhn Zsolt 

(an: Kincses Erzsébet) 7300 Komló, Bányász u. 24. szám alatti lakost és 

Virovácz Valentin (an: Fóris Tímea) 7300 Komló, Bányász u. 18. szám alatti 

lakost választja meg, míg elnökévé Mészáros-Tamás Krisztina szül. Tamás 

Krisztina (an: Páva Klára) 7300 Komló, Szinyei-Merse Pál utca 19. szám alatti 

lakost jelöli ki. Az új tisztségviselők 2019. május 1. napjától töltik be 

tisztségüket. 

A képviselő-testület a közalapítvány új székhelyeként 7300. Komló, Városház 

tér 3. számot jelöli ki. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant a tulajdonos 

ingyenes használatba adja a közalapítványnak. 

 

5. A Képviselő-testület mint a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 

alapítója az alapító okiratot a kuratórium személyi összetételében, valamint 

Bareithné Benke Nikolett tag lakcímében bekövetkezett változásnak (új cím: 

7300 Komló, Zengő u. 3/b), valamint a székhelyváltozásnak (7300. Komló, 

Városház tér 3.) megfelelően 2019. május 1-jei hatállyal módosítja, és az ennek 

megfelelően egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 



 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az egységes 

szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratot és a törvényszéki 

változásbejegyzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja, 

intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az ügyben eljárjon. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a változásbejegyzési eljárás során esetleges hiánypótlás 

esetén az annak teljesítéséhez szükséges alapító okirat módosítást – utólagos 

jóváhagyás mellett – végrehajtsa.  

 

7. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2019. évi 

munkájáról 2020. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  Polics József polgármester 

  a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány  

  kuratóriumának elnöke 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

 


