SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta:
- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
- Oktatási és Szociális Bizottság
- Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. szeptember 16-i ülésére
Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések
meghozatalára

I.

Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolójának
elfogadására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1991-ben létrehozta a Szombathely
Város Jóléti Alapítványát és a Szombathelyért Közalapítványt (jogelődjét a
Szombathelyért Alapítványt), 1993-ban a Kutyamenhely Alapítványt, 2001-ben pedig a
„Savaria Történelmi Karnevál” Közhasznú Közalapítványt.
A szervezetek alapító okirataik, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a
alapján évente egyszer kötelesek beszámolni az alapítónak. Jelen napirend keretében a
Szombathely Város Jóléti Alapítványa (1. sz. melléklet), a Szombathelyért Közalapítvány
(2. sz. melléklet), valamint a Kutyamenhely Alapítvány (3. sz. melléklet) 2014. évi
működéséről adnak tájékoztatást az adott kuratóriumok elnökei.
Az alapítványok és közalapítványok legutóbbi módosításaik óta a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) hatálya alá tartoznak, amely törvény
3:400. § (1) bekezdése, továbbá az alapító okiratok új rendelkezései alapján az idei évtől a
felügyelő bizottságok is kötelesek előző évi tevékenységükről az alapítónak beszámolni.
Így jelen napirend keretében a Közgyűlés elé terjesztem a Szombathelyért Közalapítvány
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felügyelő bizottságának (4. sz. melléklet), valamint a Kutyamenhely Alapítvány felügyelő
bizottságának (5. sz. melléklet) 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolókat is.
Tekintettel arra, hogy a Szombathely Város Jóléti Alapítványánál felügyelő bizottság nem
működik, ezért az alapítvány vonatkozásában kizárólag a kuratóriumi beszámolót
terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a „Savaria Történelmi Karnevál” Közhasznú
Közalapítvány 2014. évi működéséről szóló kuratóriumi, illetve felügyelő bizottsági
beszámolók a következő ülésen kerülnek előterjesztésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolókat megtárgyalni és tudomásul venni
szíveskedjék.
II. A Kutyamenhely Alapítvány közhasznú jogállásával kapcsolatos intézkedések
megtétele
Tekintettel arra, hogy a Kutyamenhely Alapítvány 2013. évről szóló, és a jelen
előterjesztés keretében tárgyalt, 2014. évről szóló beszámolója megfelel a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil tv.) 32. § (5) bekezdésben foglalt feltételnek, ezért a Kuratórium elnöke
kérésének megfelelően javaslom, a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények
igénybevétele érdekében döntsön a Közgyűlés a közhasznú jogállás nyilvántartásba
vétele iránti döntés meghozataláról.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a döntéssel együtt szükséges az alapító okirat
módosítása is, hogy megfeleljen a fentiekben idézett Civil tv. közhasznú szervezetekről
szóló előírásainak.
Az előterjesztés mellékletét képezi az alapítvány alapító okiratának módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt változata (6. sz. melléklet), ahol a jelenlegi módosítások
vastag, dőlt és aláhúzott, illetve áthúzott betűkkel jelöltek.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék.
Szombathely, 2015. szeptember „

”

/: Dr. Puskás Tivadar :/
polgármester
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I.
HATÁROZATI JAVASLAT
……./2015. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító a Szombathely Város Jóléti
Alapítványa 2014. évi működéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Hamza István, a Szombathely Város Jóléti Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Határidő: azonnal

II.
HATÁROZATI JAVASLAT
……./2015. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító a Szombathelyért Közalapítvány
2014. évi működéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Kulics György, a Szombathelyért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
Határidő: azonnal

III.
HATÁROZATI JAVASLAT
……./2015. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító a Szombathelyért Közalapítvány
Felügyelő Bizottságának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Németh Róbert, a Szombathelyért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának
elnöke
Határidő: azonnal

IV.
HATÁROZATI JAVASLAT
……./2015. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító a Kutyamenhely Alapítvány
2014. évi működéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Trenyik Zsolt, a Kutyamenhely Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Határidő: azonnal
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V.
HATÁROZATI JAVASLAT
……./2015. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító a Kutyamenhely Alapítvány
Felügyelő Bizottságának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Németh Tamás, a Kutyamenhely Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke
Határidő: azonnal

VI.
HATÁROZATI JAVASLAT
……./2015. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Kutyamenhely Alapítvány rendelkezzen a
közhasznú jogállással, és felkéri a polgármestert, hogy a közhasznúsági
nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújtsa be a Szombathelyi Törvényszéken.
2. A Közgyűlés a Kutyamenhely Alapítvány alapító okiratának módosítását az
előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot aláírja, és a Szombathelyi Törvényszéken az Alapítvány
adataiban történt változások nyilvántartásba vétele iránt a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Dr. Károlyi Ákos jegyző
(A végrehajtás előkészítéséért:
Babicsné dr. Tőke Erzsébet, a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Határidő: 2015. október 31.
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