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BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. december 17-én tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve 

közreműködésével létrehozott közalapítványok, alapítványok 2014. évi működéséről 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján a közalapítvány 

alapító okiratban megjelölt ügyvezető szerve köteles a közalapítvány működéséről az alapítónak 

évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 

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

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 28. § (1) 

bekezdése alapján a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 

üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés 

napjával, mint mérlegfordulónappal, a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót 

készíteni. 

A Civil törvény 2. § 6. pont c) alpontja szerint az alapítvány – a közalapítvány kivételével – civil 

szervezetnek minősül. 

 

A Civil törvény 29. § (2) bekezdése alapján a civil szervezet beszámolója tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

 

A Civil törvény 29. § (3) bekezdése a fent írtakon túl előírja azt is, hogy a civil szervezet köteles 

a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. 
 

A Civil törvény 46. § (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezet – így a közhasznúsági 

nyilvántartásba vett közalapítvány is –, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni 

és közzétenni. 

 

Az alábbiakban felsorolt, önkormányzat által, illetve közreműködésével létrehozott 

közalapítványok, valamint alapítványok elkészítették és benyújtották a 2014. évre 

vonatkozó beszámolóikat és közhasznúsági mellékleteiket: 

 

1. Magyar Animáció Háza Közalapítvány 

2. Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány  

3. Városi Szociális Közalapítvány, Kecskemét  

4. Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány  



5. Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány 

6. Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány 

7. Kecskemét – Város Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 

 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése 

alapján kötelező a könyvvizsgálat minden közalapítványnál, továbbá annál az egyéb szervezetnél, 

amelynél a vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti 

évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot. Minden olyan esetben, 

amikor a könyvvizsgálat a rendelet vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, az egyéb 

szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. Erre 

tekintettel valamennyi közalapítvány benyújtotta a beszámolójára és közhasznúsági mellékletére 

vonatkozó könyvvizsgálói jelentését, melyek a beszámoló mellékletét képezik. A Kecskeméti 

Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány, valamint a Kecskemét Város Bozsó Gyűjtemény 

Alapítvány esetében csak abban az esetben lenne kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozási 

tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti 

év átlagában meghaladná a 300 millió forintot. Ez azonban egyik alapítványnál sem teljesült, így 

esetükben a könyvvizsgálat nem kötelező és könyvvizsgálói jelentést sem csatoltak a 

közhasznúsági mellékleteikhez.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat által, illetve közreműködésével 

létrehozott közalapítványok és alapítványok által elkészített, illetve benyújtott 2014. évi 

működésükről szóló beszámolók jelen előterjesztésem mellékletét képezik. 

  

 

Az alapítványok határidőben eleget tettek a Civil törvény 30. § (1) bekezdése szerinti letétbe 

helyezési és közzétételi kötelezettségüknek. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni, valamint a határozat-tervezet 

szerinti döntést meghozni szíveskedjen.  

 

 

Kecskemét, 2015. november 19.     

 

 

                                                                                        Szemereyné Pataki Klaudia 

                       polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (XII. 17.) határozata 

Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve 

közreműködésével létrehozott közalapítványok, alapítványok 2014. évi működéséről 
 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 31698-2/2015. számú 

beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által, illetve közreműködésével létrehozott – alábbiakban felsorolt – közalapítványok, 

alapítványok 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

1. Magyar Animáció Háza Közalapítvány 

2. Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány  

3. Városi Szociális Közalapítvány, Kecskemét  

4. Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány  

5. Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány 

6. Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány 

7. Kecskemét Város Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


