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tevékenységükről,  a  bevételeik  és  kiadásaik  alakulásáról.  A  kulturális  ágazatban  jelenleg  1
közalapítvány és 3 alapítvány működik, a 2017. évi jelentésüket elkészítették.
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JAVASLAT 

a kulturális alapítványok 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók tudomásulvételére

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat, illetve a jogelőd városi tanács által alapított alapítványok és közalapítványok
egyszerűsített beszámolóit és közhasznúsági mellékleteit minden évben beterjesztjük a közgyűlés
elé is.

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.§ (2) bekezdés e) pontja értelmében:

„e) A közalapítvány alapító okiratban megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről
az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni
köteles.”

Az önkormányzat, illetve a jogelőd városi tanács kulturális területen az alábbi alapítványokat hozta
létre:
- Modern Művészetért Közalapítvány,
- DUNAFERR ART Dunaújváros Alapítvány, (További alapító: Dunaferr Rt.)
- Vágó  Eszter  Múzeumi  és  Műemlékvédelmi  Alapítvány,  (egyéb  alapítók:  Fejér  Megyei

Önkormányzat, magánszemélyek, stb.)
-    Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány, (egyéb alapítók: Dunaferr Zrt., Ferrobeton Zrt.)

A fentiek közül 2 szervezet közhasznú: a Modern Művészetért Közalapítvány és a DUNAFERR 
ART Dunaújváros Alapítvány.

 A Fotótörténeti Alapítvány (egyéb alapító: MMK Nonprofit Kft.) kuratóriumát az alapítók 2012-ben 
megújították, de az alapítvány több mint 5 éve nem működik, a kuratórium kezdeményezte a 
megszüntetést, az folyamatban van.

A 2011. évi CLXXV. törvény szól az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról, amely a civil szervezetek beszámolójáról az alábbiak
szerint rendelkezik:

 28. § (1) A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek  lezárását  követően  az  üzleti  év  utolsó  napjával,  illetve  a  megszűnés  napjával  mint
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. 
(3) A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az 
alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) 
nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. 

30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját,
valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot
vagy  a  záradék  megadásának  elutasítását  is  tartalmazó  független  könyvvizsgálói  jelentéssel
együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni
és  közzétenni,  kötelező  könyvvizsgálat  esetén  ugyanolyan  formában  és  tartalommal,  mint
amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

Az  alapítványok  egyszerűsített  beszámolóját  és  annak  közhasznúsági  mellékletét  (vagy  a
tevékenységéről szóló egyéb jelentést) az alapítvány kezelő szerve, azaz a kuratórium fogadja el.
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Csatoljuk a fent felsorolt alapítványok jelentéseit, amelyek a végzett tevékenységtől függően eltérő
terjedelműek, és minőségűek.

Modern Művészetért Közalapítvány

A közalapítvány feladata a kortárs művészeti értékek megismertetése, gyűjteménygyarapítás, a
Kortárs Művészeti Intézet működtetése. A közalapítvány tárgyévi mérlege pozitív: 4.480 E Ft. A
közalapítvány  tárgyévben  25.000  E  Ft  működési  támogatást  kapott  az  önkormányzattól.  Az
alapítvány által működtetett Kortárs Művészeti Intézetben 2017. évben 2 csoportos és 12 egyéni
kiállítást  szerveztek,  amelyekhez  rendszeresen  tartottak  tárlatvezetést.  A  társművészet
megismertetése  érdekében  5  koncertet,  6  irodalmi  estet,  egy  7  filmből  álló  dokumentumfilm-
sorozatot, és több kerekasztal-beszélgetést szerveztek. Múzeumpedagógiai foglalkozás-sorozatot
is szerveztek. Az év folyamán 3 műalkotással gyarapodott a gyűjtemény.
Közfoglalkoztatásra  11.009  E  Ft,  gyűjteménygyarapításra  2.950  E  Ft,  különböző  szakmai
programokra 6.901 E Ft pályázati támogatást nyertek el tárgyévben. 
A közalapítvány továbbra is megfelel a közhasznúság feltételeinek. (1. számú melléklet)

DUNAFERR ART Dunaújváros Alapítvány

Az alapítvány fő feladata acélszobrász alkotótelepek szervezése és a védett műemlékegyüttessé
minősített acélszobrász-szoborpark karbantartása.
Az  alapítvány  tárgyévi  eredménye  54  E  Ft. Az  előző  évek  1.500  E  Ft-os  önkormányzati
támogatásait az alapítvány  - a műemlékvédelmi hatósággal és a restaurátorral folytatott, elhúzódó
tárgyalások miatt  -  ebben az évben tudta felhasználni,  felújították Roy Kitchin,  Szőllösy Enikő,
Bohus Zoltán, Szeift Béla és Csányi Attila szobrait.
Az  önkormányzati  támogatáson  kívül  a  Nemzeti  Kulturális  Alaptól  és  az  M.V.A-tól  is  nyertek
támogatást  (összesen  2.100  E  Ft-ot),  amit  acélszobrász  alkotótelepre,  szimpóziónra  és
marketingtevékenységre fordítottak.
Az alapítvány továbbra is megfelel a közhasznúság feltételeinek. (2. számú melléklet)

Vágó Eszter   Múzeumi és Műemlékvédelmi A  lapítvány

Az  alapítvány  feladata  régészeti  és  műemlékvédelmi  feladatok  támogatása,  a  pénzforgalma
minimális.  A Római Kőtár és a Római Kori Katonai Fürdő műemlékvédelmét segítik. A tárgyévi
eredmény 13 E Ft. Az alapítvány záróegyenlege 1.470 E Ft. (3. számú melléklet)

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány

Az alapítvány 2017-ben a Fejér Megyei Tárlaton a szakértő zsűri javaslata alapján két díjat ítélt
oda, egyiket Vachter János a másikat Páhi-Fekete Noémi kapta.
Az  alapítvány  eredménye  évek  óta  negatív,  2017.  évben  -326  E  Ft,  bevétele  csak  banki
kamatokból van. Az alapítvány rendelkezik némi műtárgyvagyonnal is. (4. számú melléklet)

Négy  határozat  tartozik  az  előterjesztéshez,  az  egyes  alapítványok  jelentéseinek  egyenkénti
elfogadásáról.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a június 12-ei ülésén tárgyalta és
egyhangú, 6 igen szavazattal támogatta mind a négy határozati javaslatot; az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság ugyanezen a  napon tárgyalta  a napirendet  és 7  igen szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak ítélte. A gazdasági és területfejlesztési bizottság a június 13-ai ülésén 6
igen szavazattal támogatta mind a négy határozati javaslatot. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő:
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I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (VI.21.) határozata

a Modern Művészetért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló és
közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  tudomásul  veszi  a  Modern
Művészetért  Közalapítvány  2017.  évi  egyszerűsített  beszámolóját  és  közhasznúsági
mellékletét.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1.)  pontban
elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. július 3.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (VI.21.) határozata

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló és
közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a DUNAFERR Art
Dunaújváros Alapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy az  1.  pontban
elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. július 3.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (VI.21.) határozata

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló tudomásulvételéről
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Vágó Eszter
Múzeumi  és  Műemlékvédelmi  Alapítvány  2017.  évi  egyszerűsített  beszámolóját  és  a
tevékenységéről szóló jelentését.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy az  1.  pontban
elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. július 3.

IV.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (VI.21.) határozata

a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tudomásulvételéről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Dunaújvárosi
Művészetért Alapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy az  1.  pontban
elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. július 3.

Dunaújváros, 2018. június 21.

                 Izsák Máté s.k.                                               Hingyi László s.k.
az oktatási, kulturális          a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
         elnöke

       Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és

jogi bizottság elnöke
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