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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. Ez a Környezetvédelmi 
Közalapítvány esetében még nem történt meg. 
 
A 2007. szeptember 25-i testületi ülésen – mivel a Közalapítványtól nem érkezett be a 
kívánt pénzügyi beszámoló – 603/2007.(IX.25.) Kt. számon  határozat született a 
működésről szóló írásos értékelésnek és a 2006. évi pénzügyi beszámolónak az 
Önkormányzat részére történő ismételt benyújtásáról és azoknak 2007. december 31-
ig a Testület elé terjesztéséről. 
A kuratórium elnöke által részünkre megküldött dokumentumokat az előterjesztés 1. 
sz. melléklete tartalmazza. 
Az alapítvány által jelzett működési nehézség (a tőkéhez való hozzáférést illetően 
fennálló probléma) időközben elhárult, s így van remény arra, hogy a következő 
évtől eredményekről számolhassanak be. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Környezetvédelmi Közalapítvány 
működéséről szóló jelentéssel, valamint a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban a 
határozati javaslat szerint döntsön. 
 
 
 
        Tóth Mihály 
                  polgármester 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány 2006. évi működéséről szóló jelentést, 
valamint a gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Tóth Mihály 
    polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 

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

 
 

 











2. sz. Melléklet 
 
 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány 
tevékenységéről. 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Süli Eszter jogi ügyintéző, Igazgatási Ágazat 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
---- 
 
 
 
Budapest, 2007. december 3. 
 
 
 
         dr. Süli Eszter sk. 
          jogi ügyintéző 
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