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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésének e) pontja kimondja, 
hogy  a közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a 
közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.  
Az Önkormányzat így 2007. áprilisában levélben fordult az általa alapított 
közalapítványok felé, és kérte a működésükről szóló írásos értékelés, valamint az 
elmúlt évről szóló pénzügyi beszámoló és jelentés részére történő megküldését. 
 
 
1.) A Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány korábbi működési nehézségeinek 
leküzdéséhez nagyban hozzájárult, hogy  a testület 2006. március 21-én 5 éves 
időtartamra Geisbühl Tünde festőművész, pedagógus személyében új elnököt 
választott. 
A kuratórium tagjainak mandátuma 2009. májusában jár le, ekkor kell – amennyiben 
vállalják - a régieket újra választani vagy új tagokat keresni. 
Azóta a közalapítvány igen eredményesen működik. Számos kulturális rendezvényt 
szerveztek, pályázatot írtak ki a közalapítvány tevékenységébe tartozó feladatok 
támogatására. 
A kötelező adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségüknek is hiánytalanul eleget 
tesznek. 
Önkormányzatunk költségvetési rendeletben szabályozza az alapítványoknak, 
közalapítványoknak adandó támogatásokat. Ennek értelmében a Csepeliek 
Művelődéséért Közalapítvány ebben az évben 1.500.000.- Ft támogatást kapott, az 
erről szóló támogatási megállapodást 2007. június közepén írták alá. Ez az összeg 
megegyezett az azt megelőző évi (2006.) támogatás összegével, amellyel  a 
Közalapítvány rendben elszámolt.  
A közalapítvány folytatja a tavaly megkezdett kultúranépszerűsítő programját, a 
„Művészeti Társalgó” című rendezvény szervezését, mely az elmúlt rövid idő alatt is a 
kerület egyik igen népszerű közéleti rendezvényévé vált. 
(A Közalapítvány működéséről készített írásos értékelést, valamint a 2006. évről szóló 
pénzügyi beszámolót  az 1.sz. melléklet tartalmazza) 
 
2.) Hasonlóképpen problémamentesen működik a Csepeli Gyermekekért 
Alapítvány. Számos iskolát, iskolai csoportot (1.850 gyermek) támogattak 
(kirándulások, kézműves és nyelvi táborok, stb.) pályázat útján. A költségvetésből 
1.800.000.- Ft működési támogatást kaptak mind 2006-ban, mind a 2007. évre. A 
számukra biztosított összeget NCA pályázatból egészítették ki. Az alapítvány 
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek időben és pontosan tesz eleget. 
A kuratórium tagjainak mandátuma 2009. áprilisában jár le. 
(Az Alapítvány működéséről készített írásos értékelést, valamint a 2006. évről szóló 
pénzügyi beszámolót  a 2. sz. melléklet tartalmazza.) 
  
3. A Biztonságos Csepelért Közalapítvány végzi az Alapító Okiratban vállalt 
feladatait. Lehetőségei szerint segíti a rendőrség bűnmegelőzési munkáját, részt vesz 
a közös akciókban, rendezvényeken.  

 2 



A közalapítvány számára a Testület a 2006. évi költségvetésben   2,6 millió forintot 
biztosított, amellyel az rendben elszámolt. A Közalapítvány  2007. évben működési 
támogatásként szintén  2.600.000.- Ft-ot kapott, amelyből tűzoltók és a Rendőrség 
jutalmazására 1.100.000.- Ft, tevékenységi és működési támogatásként 1.500.000 Ft 
átutalása történt meg részükre.   
Az önkormányzat által a költségvetésből biztosított pénzügyi támogatás egyéb 
forrásból (pályázat, önálló gazdasági tevékenység) történő kiegészítése szükséges. 
Ennek lehetőségeit keresik. 
Borbély Lénárd kuratóriumi tag lemondása miatt a közeljövőben  szükséges helyette 
ú j tagot választani.  Tekintettel arra, hogy a kuratórium többi tagjának mandátuma 
2008. októberében jár le, célszerű lenne az új kuratóriumi tag mandátumát is ezen 
időtartamra létrehozni. A kötelezően előírt beszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek rendben eleget tettek. 
(A Közalapítvány működéséről készített írásos értékelést, valamint a 2006. évről szóló 
pénzügyi beszámolót  a 3.sz. melléklet tartalmazza) 
 
4. A Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány kuratóriuma 2003. évben teljesen 
megújult, azóta Ambrovics Dénes úr vezetésével működnek. A kuratórium tagjait az 
Alapító 5 éves időtartamra bízta meg, mandátumuk tehát 2008. októberében jár le. 
A Weiss Manfréd emlékév méltó megünneplésében meghatározó szerepet vállalt és 
végzett a közalapítvány. Ennek keretében újult meg a gyár I. kapuja, került vissza a 
Weiss emléktábla. A gyár történetét, valamint a Weiss család működését feldolgozó 
emlékkiállítás megszervezésében is komoly munkát végeztek. A szükséges kiadások 
egy részének fedezésére a Képviselő-testület 2006-ban 5 millió forintot biztosított a 
közalapítvány számára. 2007. május 31. napjáig a Közalapítvány 1.543.600 Ft-tal 
elszámolt, 3.456.400 Ft-tal az elszámolás nem történt meg.  A Kuratórium szóbeli 
tájékoztatása szerint a fennmaradó összeggel 2007. szeptember végéig elszámolnak, 
amelyről a Városgazdálkodási Ágazatot írásban  értesítették. A 2007. évi költségvetés 
nem biztosít támogatási előirányzatot a Közalapítvány részére. 
Az utóbbi időben a kuratórium egyik tagja, Somlóvári László úr jelezte lemondási 
szándékát, így hasonlóan a Biztonságos Csepelért Közalapítványhoz mielőbb új tagot 
kell delegálni a munka zavartalan működésének biztosítása érdekében.  
(A Közalapítvány működéséről készített írásos értékelést, valamint a 2006. évről szóló 
pénzügyi beszámolót  a 4.sz. melléklet tartalmazza) 
 
5. A Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány vezetésében az elmúlt évben történt 
változás, Nagy Ilona elnök lemondása után Sasvári Gabriella került a kuratórium 
élére. A Képviselő-testület Kőszeghy Csabát a kuratórium tagjának, majd alelnöknek 
választotta.  
Sasvári Gabriella kuratóriumi elnök Önkormányzatunkhoz írt levelében jelezte, hogy 
Hangay László kuratóriumi taggal történő együttműködés lehetetlenné vált, mivel a 
hivatalos értesítésekre nem reagál, a közös munkában egyáltalán nem vesz részt. A 
Közalapítvány működőképességével kapcsolatos problémák mielőbbi megoldása 
céljából az Önkormányzat a Közalapítvánnyal egyeztetve a szükséges lépéseket 
megteszi.   
(A Közalapítvány a 2006. évről szóló pénzügyi beszámolót az Önkormányzat felhívása 
ellenére részünkre a mai napig nem nyújtotta be, ezért az Önkormányzat ismételten 
felszólította, hogy e kötelezettségének legkésőbb 2007. szeptember 30. napjáig 
tegyen eleget.) 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt, az 1-4. pontban 
meghatározott  közalapítványok 2006. évi  tevékenységéről szóló beszámolóját 
fogadja el s a Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvánnyal kapcsolatban a 
vonatkozó határozati javaslattal értsen egyet. 
 
 
Budapest, 2007. szeptember 25.  
 
 
        Tóth Mihály 
                 polgármester 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány 2006. évi működéséről és gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  végrehajtásért Tóth Mihály 
            polgármester 
   Végrehajtás előkészítéséért S. Szabó Ferenc 
                    közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
       Végrehajtásra 2007. november 30. 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű többségének támogató 
szavazata szükséges.  

 
 
2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Gyermekekért Alapítvány 2006. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  végrehajtásért Tóth Mihály 
            polgármester 
   Végrehajtás előkészítéséért S. Szabó Ferenc 
                    közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
       Végrehajtásra 2007. november 30. 
 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű többségének támogató 
szavazata szükséges.  
 
 

3) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Biztonságos Csepelért Közalapítvány 2006. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
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Felelős:  végrehajtásért Tóth Mihály 
            polgármester 
   Végrehajtás előkészítéséért S. Szabó Ferenc 
                    közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
       Végrehajtásra 2007. november 30. 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű többségének támogató 
szavazata szükséges.  

 
 
 
4.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány 2006. évi működéséről és 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  végrehajtásért Tóth Mihály 
            polgármester 
   Végrehajtás előkészítéséért S. Szabó Ferenc 
                    közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
       Végrehajtásra 2007. november 30. 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület tagjai egyszerű többségének támogató 
szavazata szükséges.  

 
 
 
5.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhívja a  Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a 
működéséről készített írásos értékelést, valamint a 2006. évről szóló pénzügyi 
beszámolót az Önkormányzat részére legkésőbb 2007. szeptember 30. napjáig küldje 
meg, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy azokat 2007. december 31. napjáig 
ismét terjessze a Testület elé. 
 
Felelős  végrehajtásért: Tóth Mihály  
                                         polgármester 
              Végrehajtás előkészítéséért: S. Szabó Ferenc 
                                                                Közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 Végrehajtásra: 2007. december 31.  
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület  tagjai egyszerű többségének támogató 
szavazata szükséges.  
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1. számú melléklet 

 
 
Az előterjesztés tárgya: Beszámoló az Önkormányzat által alapított alapítványok 
tevékenységéről 
 
 
 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Süli Eszter jogi ügyintéző, Igazgatási Ágazat 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
---------- 
 
 
 
 
 
Budapest, 2007. szeptember 6. 
 
 

    dr. Süli Eszter s.k. 
               jogi ügyintéző 
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