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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.

Javaslat  a  kulturális  alapítványok  2020.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolók
tudomásulvételére

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző

Meghívott:              Gyöngyössy Csaba, Modern Művészetért Közalapítvány,
      Buza Andrea, Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány,

    Várnai Gyula, Dunaferr-Art Alapítvány,
                                Bokor Zsuzsanna, Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021.06.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.06.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   Az  alapítványok  és  közalapítványok  az  éves
egyszerűsített beszámolók, és közhasznúsági jelentéseik megküldésével tájékoztatják az
alapítókat  az  előző  évi  tevékenységükről,  a  bevételeik  és  kiadásaik  alakulásáról.  A
kulturális  ágazatban  jelenleg  1  közalapítvány  és  3  alapítvány  működik,  a  2020.  évi
jelentésüket elkészítették.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 19775-10/2021.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika 
     2021.06.

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2021.06.                                    Ellenőrzés dátuma: 2021.06.
Törvényességi észrevétel:                                          Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT 

a kulturális alapítványok 2020. 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:
„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 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.

46. § (1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni,  amelyet  a  beszámolóval  azonos  módon  köteles  jóváhagyni,  letétbe  helyezni  és
közzétenni.
(2)  A közhasznú  szervezet  beszámolójába,  közhasznúsági  mellékletébe  bárki  betekinthet,  és
abból saját költségére másolatot készíthet.

Az  alapítványok  egyszerűsített  beszámolóját  és  annak  közhasznúsági  mellékletét  (vagy  a
tevékenységéről szóló egyéb jelentést) az alapítvány kezelő szerve, azaz a kuratórium fogadja el.



Csatoljuk a fent felsorolt alapítványok jelentéseit, amelyek a végzett tevékenységtől függően eltérő
terjedelműek, és minőségűek.

Modern Művészetért Közalapítvány
A közalapítvány  célja  saját  gyűjteményének  gyarapítása,  a  modern  művészeti  értékek  széles
körben való megismertetése, terjesztése, a kortárs művészetek támogatása, ösztönzése, a Kortárs
Művészeti  Intézet  működtetése.  A  közalapítvány  tárgyévi  mérlege  negatív  -447  E  Ft.  A
közalapítvány tárgyévben 30.000 E Ft működési támogatást kapott az önkormányzattól. A Kortárs
Művészeti  Intézetben  2020.  évben  2  csoportos  és  5  egyéni  kiállítást  szerveztek,  több  online
ismeretterjesztő tárlatvezetésük is volt.  Egy csoportos kiállításon kizárólag dunaújvárosi alkotók
szerepeltek,  miközben  a  szakmai  szempontból  kiemelkedő  tárlatokon  is  megjelenítettek  helyi
alkotókat.  A  társművészetek  megismertetése  érdekében  2  koncertet,  2  irodalmi  estet,  1
performancet, 5 filmvetítést és 68 online ismeretterjesztő bejegyzést valósítottak meg. 2020-ban 2
új műtárggyal gyarapodott gyűjteményük, melyből rendszeresek a kölcsönzések. 
Az elmúlt évben 4 önálló, nagyszabású kiállítást építettek fel és működtettek több tárlatvezetéssel:
Orosz Péter emlékkiállítását, Laszlo Milasovszky festőművész, Koronczi Endre képzőművész, Tarr
Hajnalka  képzőművész  és  Fridvalszky  Márk  képzőművész  kiállítását  valósították  meg.  Két
csoportos kiállítást is létrehoztak: Belátások címmel a helyi képző- és iparművészek kiállítását,
valamint A remény óvóhelye c. kiállításon a saját gyűjteményük darabjait mutatták be.
A Nemzeti Kulturális Alaptól 2.500 E Ft pályázati támogatást nyertek el tárgyévben. SZJA %-ból
150.572 forint bevételük volt.
Szintén NKA pályázati pénzből 2021-re áthúzódó pályázati támogatás: 1.300 E forint.

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,  a  kisplasztikai  gyűjtemény  bemutatása
kiállításokon.
Az  alapítvány  több  mint  570  M  Ft-os  vagyonnal  rendelkezik,  hiszen  a  tulajdonát  képezi  a
műemlékileg védett műtárgyegyüttes, az acélszobrász szoborpark. 
Tárgyévi eredménye 819 E Ft. Az éves önkormányzati támogatás 1.500 E Ft, amelyet elsősorban
az acélszobrok karbantartására fordíthatja az alapítvány, ennek felhasználása a műemlékvédelmi
hatósági egyeztetések miatt csúszik. 
2020-ban az alapítványnak egyéb bevétele nem volt.
Az alapítvány továbbra is megfelel a közhasznúság feltételeinek. (2. számú melléklet)

Vágó Eszter   Múzeumi és Műemlékvédelmi   A  lapítvány  
Az alapítvány elsődleges feladata több éven keresztül az öreghegyi római katonai fürdő műemléki
programjának  szakmai  irányítása,  a  kivitelezési  munkák  szervezése  és  lebonyolítása  volt.  Az
utóbbi években az egyre csökkenő bevételből a Római Kőtár és Romkert, valamint a Római Fürdő
műemlékvédelmében vesz részt.  A tárgyévi eredmény 2 E Ft. (17 E Ft bevétele volt SZJA 1%-ból
és 15 E Ft a ráfordítás.) Az alapítvány záróegyenlege 1.496 E Ft. (3. számú melléklet)

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány
Az alapítvány 2020. évben két díjat ajánlott fel a Belátások Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek
Tárlatán szereplő művészek közül annak, akit a felkért szakértői bizottság javasolt. Így a díjat Csíki
Emese és Móder Rezső kapta.
Az alapítvány rendelkezik némi műtárgyvagyonnal.  Az alapítvány eredménye évek óta negatív,
2020. évben - 339 E Ft, bevétele csak banki kamatokból van.  (4. számú melléklet)

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



A bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést, ezért a bizottságok a
bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő:

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2021. (VI.24.) határozata

a Modern Művészetért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és
közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  tudomásul  veszi  a  Modern
Művészetért  Közalapítvány  2020.  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: 2021. július 10.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2021. (VI.24.) határozata

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és
közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a DUNAFERR Art
Dunaújváros Alapítvány 2020. 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: 2021. július 10.



III.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2021. (VI.24.) határozata

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló tudomásulvételéről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Vágó Eszter
Múzeumi  és  Műemlékvédelmi  Alapítvány  2020.  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:  2021. július 10.

IV.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2021. (VI.24.) határozata

a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tudomásulvételéről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Dunaújvárosi
Művészetért Alapítvány 2020. 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:  2021. július 10.

Dunaújváros,  2021. június 24.

Szántó Péter s.k.
oktatási, kulturális és társadalmi

kapcsolati bizottság elnöke

 Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

 Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke
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