
Fedőlap
Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. szeptember 21.

Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 09. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk  által  alapított  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvány  benyújtotta  2016.  évi  beszámolóját  és  közhasznúsági  jelentését,  mely
megismerését és elfogadását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 24348-3/2017
Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  29.  §-a  rendelkezik  a  civil  szervezetek
beszámolójáról, valamint a közhasznúsági jelentés elkészítéséről:
29. § „(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
(3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.”

A Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  (a  továbbiakban:  Közalapítvány)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapítója részére megküldte a 2016. évről
szóló egyszerűsített éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentését is (1. számú melléklete).

A Független  Könyvvizsgálói  Jelentés  (2.  számú  melléklet)  szerint  a  Közalapítvány  2016.  évi
közhasznúsági  jelentése  összhangban  van  a  Közalapítvány  2016.  évi  egyszerűsített  éves
beszámolójával,  és  a  közhasznúsági  jelentés  a  számviteli  törvény  előírásaival  összhangban
készült.

A Bizottságok véleménye:
Közbiztonsági  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága  2017.  szeptember  12-i  rendes  ülésén
véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. szeptember 13-i rendes ülésén megtárgyalta az
előterjesztést, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  .../2017. (IX. 21.) határozata
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának és

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítványnak a 2016. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését tudomásul
veszi.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2017. szeptember 29.

Dunaújváros, 2017. szeptember 21. 

Hingyi László s.k. Lőrinczi Konrád s.k.
Gazdasági és Területfejlesztési  Közbiztonsági és Társadalmi

Bizottság elnöke Kapcsolatok Bizottsága elnöke
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