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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 09. 20.

Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2017. évi
beszámolójának elfogadására

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Márta
Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága: 2018. 09. 11.
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottsága 2018. 09. 19.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsága 2018. 09. 12.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az  alapítvány  kuratóriuma  megtárgyalta  és  elfogadta  a  2017.  évi  tevékenységről  szóló
beszámolót.  A Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatával  kötött  együttműködési
megállapodás alapján a beszámolót a közgyűlés elé terjeszti tájékoztatásul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési 
Osztály

Iktatószám: 20264/2018.

Ügyintéző neve: Szabó Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-144
Ügyintéző aláírása:Szabó Márta sk. Osztályvezető aláírása:Bojér Éva sk.

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:Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma:2018.08.28. Ellenőrzés dátuma:2018.08.28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:   
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra sk.
Leadás dátuma:2018.08.24. Ellenőrzés dátuma:2018.08.24.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2017. évi beszámolójának

elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.,  mint  alapító,  2002.  évben  önkormányzati
támogatással  létrehozta  a  Dr.  Kovács  Pál  Közszolgálati  Újrakezdési  Alapítványt  a
közszférából  kikerült,  állásukat  vesztett,  illetve  továbbfoglalkoztatásukban  veszélyeztetett
közalkalmazottak átmeneti  időre szóló megsegítése,  átképzése céljából.  Az alapítványt  a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó kiemelkedően
közhasznú  jogállású  szervezetként  hozta  létre  a  közgyűlés,  ezért  a  jogszabály  alapján
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött az
alapítvánnyal közhasznú tevékenységek ellátására.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény a közhasznú jogállású szervezetek részére
beszámolási  kötelezettséget,  valamint  közhasznúsági  jelentés  elkészítését  írja  elő  a
következőképpen:

29. § (1) A civil szervezet könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az
egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.

(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.

(4)[1] A kettős könyvvitelt  vezető közhasznú szervezet  kiegészítő mellékletében be kell
mutatni  a  támogatási  program  keretében  végleges  jelleggel  felhasznált  összegeket
támogatásonként.  Támogatási  program  alatt  a  központi,  az  önkormányzati,  illetve
nemzetközi  forrásból,  illetve  más  gazdálkodótól  kapott,  a  tevékenység  fenntartását,
fejlesztését  célzó  támogatást,  adományt  kell  érteni.  Külön  kell  megadni  a  kiegészítő
mellékletben  a  támogatási  program  keretében  kapott  visszatérítendő  (kötelezettségként
kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.

(5)  A kettős  könyvvitelt  vezető  közhasznú  szervezet  kiegészítő  mellékletében  be  kell
mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

(6)  A közhasznúsági  mellékletben  be kell  mutatni  a  szervezet  által  végzett  közhasznú
tevékenységeket,  ezen  tevékenységek  fő  célcsoportjait  és  eredményeit,  valamint  a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat.

(7)[2] A  közhasznúsági  melléklet  tartalmazza  a  közhasznú  cél  szerinti  juttatások
kimutatását,  a  vezető  tisztségviselőknek  nyújtott  juttatások  összegét  és  a  juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását.

E rendelkezések az alapító okiraton átvezetésre kerültek.

Az alapítvány kiemelten közhasznú jogállását a Székesfehérvári Törvényszék 2014. május
31.  napjával  megszüntette,  de  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával
létrehozott együttműködési megállapodás 6.) pontjában foglaltak szerint:

„6.) Felek megállapodnak, hogy az alapítvány a jelen megállapodásban foglalt feladatok

 végrehajtásáról minden év május 31-éig beszámolót készít az önkormányzat részére.”



Fentiek alapján az alapítvány döntéshozó szerve (a kuratórium, amely az ellenőrző bizottság
előzetes véleményével) az alapítvány 2017 évi beszámolóját 2018. május 28-án összehívott
ülésén megtárgyalta és elfogadta.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város és a Dr.  Kovács Pál
Közszolgálati és Újrakezdési Alapítvány alapítója között létrejött megállapodás alapján, jelen
előterjesztés  és  a  határozati  javaslat  mellékleteként  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 

A  Közbiztonsági  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága  2018.  09.  11-én tartott  ülésén  az
előterjesztést tárgyalta és 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az előterjesztést és az
abban szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolta. A Gazdasági és területfejlesztési
bizottság 2018.  09.12-én tartott  ülésén az előterjesztést  tárgyalta  és 7 igen 0 nem és 0
tartózkodás  szavazattal  az  előterjesztést  és  az  abban  szereplő  határozati  javaslatot
elfogadásra  javasolta.  Az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2018.  09.19-i  ülésén
tárgyalja az előterjesztést, így a bizottság véleményét az elnök szóban ismerteti.

Fentieknek megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2018. (IX. 20.) határozata

A Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2017. évi beszámolójának
elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.,
mint alapító által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány – a
határozat  mellékletét  képező  -  2017.  évi  beszámolóját  megtárgyalta,  és  tudomásul
veszi.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a személyügyi és működtetési osztályvezető
             

Határidő: 2018. szeptember 30.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

Hingyi László s.k.
gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Lőrinczi Konrád s.k.
Közbiztonsági és társadalmi

kapcsolatok bizottsága elnöke


