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         6. sz. előterjesztés 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. április 26-i soros ülésére 

 

A Tulipán Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület – mint alapító – minden évben beszámoltatja az önkormányzat 

közalapítványait az előző évi gazdálkodásukról.  

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 28. §-a 

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. A mérleg fordulónapja december 31.  

 

A Törvény 29. § (2) bekezdése szerint a civil szervezet beszámolójának tartalmaznia kell: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

A Törvény 29. § (3) bekezdése előírása értelmében a civil szervezet a beszámolójával 

egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni.  

 

A Törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 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. 

 

A közalapítványok beszámolójának kötelező könyvvizsgálatát a 224/2000. (XII. 19.) 

Korm. rendelet írja elő. 

 

Az önkormányzat által alapított közalapítványok a Tulipán Közalapítvány kivételével 
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a fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elkészítették és jóváhagyásra 

benyújtották egyszerűsített beszámolóikat és közhasznúsági jelentéseiket, melyeket a 

Képviselő-testület a 2015. szeptember 10-i ülésén megtárgyalt és elfogadott. 

Tekintettel arra, hogy a Tulipán Közalapítvány írásbeli felhívást követően csak 2016. év 

március végén nyújtotta be a 2014. évről készült beszámolót, annak megtárgyalására csak 

most kerül sor. 

 

A Tulipán Közalapítvány beszámolójának az önkormányzat hivatalos honlapján való 

közzétételére a jóváhagyást követően, pótlólag fog sor kerülni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tulipán Közalapítvány 2014. évi 

közalapítványi beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót fogadja el. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipán Közalapítvány 2014. évi 

gazdálkodásáról és közhasznúsági jelentéséről szóló beszámolót megtárgyalta és 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhívja a Tulipán Közalapítvány Kuratóriumának Elnökét, hogy a 

jövőben gondoskodjon a beszámolási kötelezettség jogszabályok által meghatározott 

módon és időben történő teljesítéséről. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

 polgármester  

Határidő: Azonnal. 

 

Marcali, 2016. április 20. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László 

 polgármester 
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