Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.
Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok
2020. évi beszámolóinak tudomásulvételére
Előadó:

a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság elnöke
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Előkészítő:

Molnár-Oszrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezető
Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott:

Cserna Gábor, a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány kuratóriumának
elnöke
dr. Kaprielian Zaven Souren „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának
elnöke – bejegyzés alatt
Kecskés Rózsa igazgató, Jószolgálati Otthon Közalapítvány
Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának
elnöke

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

2021. június 23.
2021. június 23.
2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az önkormányzat által alapított egészségügyi és szociális célú alapítványok beszámolóit
minden évben a közgyűlés elé terjesztjük tájékoztatás céljából.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár Lenke
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 17692-10/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -----2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021. június ….
Ellenőrzés dátuma: 2021. június ….
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021. június ….
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos
Ellenőrzés dátuma: 2021. június ….
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

egyszerű/minősített
nyílt / zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés 4 határozati javaslatot tartalmaz.

JAVASLAT
az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2020. évi
beszámolóinak tudomásulvételére
Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzat az egészségügyi ágazatban az alábbi alapítványokat hozta létre:
- „A látó szemért” Közalapítvány,
- „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány,
- Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány,
Az önkormányzat a szociális ágazatban az alábbi alapítványt hozta létre:
- Jószolgálati Otthon Közalapítvány.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja értelében: „A
közalapítvány alapító okiratban megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről az
alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra
hozni köteles”.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 28. § (1) bekezdése
értelmében a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mint
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
Az Ectv. 46. §. (1) bekezdése szerint 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.
A 2020. évi beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokat a számviteli törvény szerinti
egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.
A beszámolót a közhasznúsági melléklettel együtt az alapítványok az alapító okirataikban
foglaltaknak megfelelően az alapító részére tájékoztatás céljából megküldték.
Az alábbiakban a megküldött beszámolókból emeltünk ki részeket általános tájékoztatás
céljából:
„A látó szemért” Közalapítvány
A közalapítvány közhasznú szervezet, cél szerinti közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs
tevékenység.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az alapítvány közhasznú
tevékenységből származó eredménye 183.000,- Ft volt.
A közalapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját az
előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány
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Az alapítvány 1991-ben kezdte meg tevékenységét, közhasznú szervezet. Legfőbb
tevékenysége a magas színvonalú mentőellátás biztosítása és fejlesztése érdekében a
mentéshez használatos korszerű egészségügyi műszerek, eszközök beszerzése, valamint a
mentésben dolgozók képzése, a szakmai tudásszintjük fejlesztése érdekében eszközök
beszerzése, a lakosság körében ismeretterjesztő rendezvények szervezése.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az alapítvány 2020. évi mérleg szerinti eredménye -7.000.- Ft.
A közalapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját az
előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Jószolgálati Otthon Közalapítvány
A közalapítványt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. április 18-án hozta
létre. A közalapítvány közhasznú jogállású. A közalapítvány által nyújtott szolgáltatások:
fogyatékos személyek nappali ellátása, ápoló otthoni ellátása, támogató szolgáltatás. Az
alapcél szerinti közhasznú tevékenységük az alábbi:
Értelmi, érzékszervi, valamint mozgásukban sérült gyermekek és felnőttek, megváltozott
munkaképességű személyek
 családban élő fogyatékos emberek napközbeni tartózkodásának biztosítása,
felügyelet melletti oktatása, nevelésük, foglalkoztatásuk, napközbeni teljes ellátásuk
 fejlesztő felkészítésük
 képzési kötelezettek oktatása
 önellátásra nem, vagy korlátozottan képes, rászorult fogyatékos emberek átmeneti és
tartós ellátása
 speciális sporttevékenység, szabadidősport szervezése részükre
 képesség fejlesztése, kulturális tevékenység, ismeretterjesztés.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az adózott eredmény a 2020. évre
15.974,- Ft volt.
A közalapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját az
előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.
„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány
A alapítvány az egészségkárosodott emberek egyesületeit fogja össze. Az alapítvány
vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az alapítvány közhasznú tevékenységből származó
eredménye 151.000,- Ft volt. A közalapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentését és
egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.
Mivel a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést azért a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
A fentiek alapján az egyes alapítványok, illetve közalapítványok beszámolóinak
elfogadásáról külön határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:
I.
HATÁROZATI JAVASLAT
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VI. 24.) határozata
„A látó szemért” Közalapítvány 2020. évi beszámolójának tudomásulvételéről
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az
önkormányzati alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2020. évi egyszerűsített éves
beszámolóját és kiegészítő mellékletét.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy e határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
Dunaújváros, 2021. június 24.

II.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VI. 24.) határozata
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2020. évi beszámolójának
tudomásulvételéről
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az
önkormányzati alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2020. évi
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy e határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány
kuratóriumának.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
Dunaújváros, 2021. június 24.
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III.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VI. 24.) határozata
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2020. évi beszámolójának tudomásulvételéről
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az
önkormányzati alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2020. évi egyszerűsített
éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy e határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
Dunaújváros, 2021. június 24.

IV.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VI. 24.) határozata
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2020. évi beszámolójának
tudomásulvételéről
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az
önkormányzati alapítású „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2020. évi
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy e határozatot küldje meg a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány
kuratóriumának.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
Dunaújváros, 2021. június 24.
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dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és
lakhatási bizottság elnöke

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

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