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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 

2018. május 30-ai ülésére 
és 

a Képviselő-testület 2018. május 31-ei ülésére 

 

 

Tárgy: I. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2016. és 2017. évi beszámolójának elfogadására –

 PVB hatáskör 

 II. Alapítói javaslat a Kuratórium felé – testületi hatáskör 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Máté István bizottsági elnök  

 

Készítette:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

  dr. Papp Judit aljegyző 

   Velczl Viktória BKA könyvelő 

 

Tárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

  

http://www.budakalasz.hu/
mailto:info@budakalasz.hu


2 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  : I. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2016. és 2017. évi beszámolójának elfogadására- 

 PVB hatáskör 

 II. Alapítói javaslat a Kuratórium felé – testületi hatáskör 

 

I. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2016. és 2017. évi beszámolójának elfogadására- 

PVB hatáskör 

 

Tisztelt Bizottság! 

A Budakalászért Közalapítvány kuratóriuma a 2017. május 18-án és 2018. május 10-én megtartott 

kuratóriumi ülésén egyhangúan elfogadta a közalapítvány 2016. és 2017. évről szóló pénzügyi 

beszámolóját (1. sz. és 3. sz. melléklet). 

A közalapítvány - az alapító okiratának 8. fejezetében foglaltaknak eleget téve - az alapítónak ily 

módon számol be 2016. és a 2017. évi működéséről, tevékenységéről. 

A beszámolót a Közalapítvány Ellenőrző Szerve áttekintette, a vizsgálatról készített beszámoló az 

előterjesztés 2. sz. és 4.sz mellékletét képezi. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: BKA - közhasznú egyszerűsített beszámoló 2016. 

2. sz. melléklet: BKA – Ellenőrző Bizottsági beszámoló 2016. 

3. sz. melléklet: BKA- közhasznú egyszerűsített beszámoló 2017. 

4. -4a.sz. melléklet: BKA – Ellenőrző Bizottsági beszámoló 2017. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 

Bizottsága a Budakalászért Közalapítvány 2016. és 2017. évről szóló pénzügyi beszámolóját 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottság elnöke 

 

II. Alapítói javaslat a Kuratórium felé – testületi hatáskör  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budakalászért Közalapítvány működése az elmúlt időszakban megnehezült. Tagjait az elmúlt évben 

többször kísérelte meg összehívni az ügyviteli tevékenységet ellátó Polgármesteri Hivatal, így a szükséges – 

de ülésezés híján elmaradt - pályázati kiírásokat az Önkormányzat saját forrásból pótolta és bonyolította le. 

A tagok elfoglaltságán túl rögzíthető a tény, miszerint az Alapítvány az Önkormányzat által évente átadott 

forrásokat osztja csak fel, egyéb külső forrásai nincsenek. A Polgármesteri Hivatal a kötelező feladatai 

ellátásának zavartalansága miatt a továbbiakban nem tudja ellátni az Alapítvány ügyviteli működtetését, 

erről a civil szervezetnek – ahogy minden civil szervezetnek - magának kell gondoskodnia. 
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A fenti tények alapján az alábbi javaslatot tartjuk célszerűnek megfogalmazni az Alapítvány felé: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzata, mint Alapító, azt javasolja a Budakalászért Közalapítvány 

kuratóriumának, hogy fontolják meg és hajtsák végre az Alapítvány meglévő teljes pénzügyi keretének - az 

Alapítvány rendeltetési céljához illeszkedő - pályázatok útján történő felosztását 2018. első félévében. A 

Képviselő-testület kéri és javasolja továbbá az Alapítvány kuratóriumának, hogy a szervezet további 

működtetésével kapcsolatos operatív szervezési, ügyviteli feladatok ellátását saját hatáskörben, a 

Polgármesteri Hivatal bevonása nélkül valósítsa meg, az önkormányzati forrás helyett pedig más, külső 

forrás bevonásáról gondoskodjon. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Budakalász, 2018. május 24. 

 

 

 Rogán László      Máté István 

 polgármester      PVB elnöke 






























