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Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény
Kuratóriumának Elnöke

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. május 16-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018. évi működéséről
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-ának (2) bekezdés e) pontja alapján „a
közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a közalapítvány
működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait
nyilvánosságra hozni köteles.”
A közalapítvány alapító okiratának rendelkezése szerint:
„7.5. A Kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni.
7.6. A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente a mérleg
készítésekor beszámolni.
7.7. A Kuratórium az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait az elfogadást követő 30 napon belül az alapító hivatalos lapjában
(Városházi Híradó) is nyilvánosságra hozza. […]
12.1. A Közalapítvány működését és gazdálkodását az alapító által felkért 3 főből álló
Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság a Kuratórium éves beszámolóját
megelőzően megvizsgálja a Közalapítvány vagyonkezelő tevékenységét és megállapításairól
az alapítót tájékoztatja. A bizottság évente legalább egyszer ülésezik.
Ezen törvényi kötelezettségeimnek eleget téve beterjesztem a Képviselő-testület részére a
Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018. évi működéséről szóló szakmai
beszámolót, az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, továbbá az ezek
jóváhagyásáról szóló felügyelőbizottsági határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot fogadja el!
Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
határozat mellékletét képező, a Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018. évi
működéséről szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a
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szöveges éves beszámolót - a felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgálói véleményre
is figyelemmel - elfogadja.
Határidő:

a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezésére,
valamint nyilvánosságra hozatalára: 2019.05.31.;
Városházi Híradóban közlés: elfogadás után 30 nap
Felelős:
a Kuratórium elnöke
Végrehajtását végzi: Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény
(az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztés: Jegyzői
Kabinet)
Határozat melléklete: 1. számú melléklet: szöveges éves beszámoló
2. számú melléklet: egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági
melléklet
3. számú melléklet: felügyelőbizottsági jegyzőkönyv
4. számú melléklet: könyvvizsgálói vélemény
A támogató döntéshez az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. …..…..
Kázmácz József
kuratóriumi elnök
Az előterjesztés 4 db mellékletet tartalmaz.
Az előterjesztést látta:
Gazdasági Iroda
Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Kabinet
dr. Szántó János jegyző
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