
 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Humán Bizottság  

2017. november 20-án (hétfőn) 

 

14:00 órai kezdettel a Vas Gereben Művelődési Ház Nagytermében zárt, azt követően nyílt 

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom  

 

Zárt ülés: 

1) Javaslat EESZI intézményvezetői álláspályázat elbírálására 

 

Nyílt ülés: 

2) Városunkért Közalapítvány vagyonának felülvizsgálata 

 

 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

 

Enying, 2017. november 15. 

 

Tisztelettel: 

 

 

    Regenyei Katalin s. k. 
   a Humán Bizottság elnöke 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2017. november 20. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy: Városunkért Közalapítvány vagyoni helyzetének ismertetése 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző 

Iktatószám: 01/724-10/2017. 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített 

A szavazás módja:        nyílt / titkos 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselők elé a Városunkért Közalapítvány vagyoni helyzetének 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalásra. 

 

1. Előzmények 

A Városunkért Közalapítvány kuratóriumának tagjai 2017. október 5. napján közölték írásban 

indokolás nélküli lemondásukat, melyet a tisztelt Képviselő-testület 382/2017. (X. 25.), 

383/2017. (X. 25.) és 384/2017. (X. 25.) határozataival tudomásul vett, egyúttal a 385/2017. 

(X. 25.) határozatával megbízta a polgármesteri hivatalt a Városunkért Közalapítvány vagyoni 

helyzetének felülvizsgálatával, mely – az elnökkel egyeztetve – az alábbi eredményre 

vezetett: 

1. A közalapítvány vagyoni helyzetét részletesen ismerteti a 2016. évre benyújtott 

beszámoló,
1
 mely az előerjesztés mellékletét képezi. A beszámolóban szereplő adatokhoz 

képest három jelentős változás történt az idei évben: 

1) 2017. április 18-án visszafizetésre került Enying Város Önkormányzata részére 

259.700,- Ft fel nem használt támogatás. 

2) Szintén 2017. április 18-án kifizetésre került 76.200,- Ft 2015. évi könyvelési díj 

az Alba Oktogon Kft. részére. 

Mindkét kifizetést a Képviselő-testület a Városunkért Közalapítvány 2015-2016. év 

támogatásának elszámolásáról szóló 215/2017. (V. 31.) határozatával elfogadta. 

3) Szeptember 25-én átutalásra került a 2016. évi személyi jövedelemadó felajánlás 

72.972,- Ft értékben. 

 

A 2017. október 1-jei nappal zárt bankszámlakivonat alapján a Közalapítvány 1.241.005,- 

Ft folyószámla záró egyenleggel és 500.000,- Ft lekötött betéttel rendelkezik, mely az 

alapítvány alapító vagyona, továbbá 1.000,- Ft készpénz szerepel még a 

nyilvántartásban. 

 

2. Külső támogatást a közalapítvány két helyről kapott, egyrészt Enying Város 

Önkormányzatától, másrészt a személyi jövedelemadó felajánlásokból, mely az elmúlt 

három évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Tárgyév Utalás napja Összeg 

2016 2017.09.25. 72.972,- Ft 

2015 2016.09.20. 62.557,- Ft 

2014 2015.09.17. 100.181,- Ft 

                                                 
1
 http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses# 



 

3. Tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy a Közalapítvány az elmúlt években pályázaton 

nem vett részt. 

 

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a vagyoni helyzet felülvizsgálatát követően 

szíveskedjenek döntést hozni a kuratórium új tagjainak személyére vonatkozóan, tekintettel 

arra, hogy a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával válik 

hatályossá. 

 

A Közalapítvány Alapító Okiratának 7.2 pontja értelmében az Alapító, Enying Város 

Önkormányzata kéri fel a kuratóriumi tagokat. A megbízás határozatlan időre szól. 

Ugyanezen pont kimondja, hogy két évig nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki olyan 

közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – 

vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 

egyenlítette ki. 

 

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

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-a további kizáró okokat sorol fel: 

39.§ (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

3:397. § [A kuratórium] 

(1) A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány 

vezető tisztségviselői. 

(2) A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek 

állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. 

(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

 

A Közalapítvány Alapító Okirata az idézett jogszabályhelyeket a továbbiakkal egészíti ki: 

7.5 A Kuratórium elnöke nem lehet az alapító képviselője vagy alkalmazottja. 

 

Az Alapító Okirat 7.7 pontja értelmében az elnök akadályoztatása esetén az alapítvány 

képviseletében az Alapító által írásban kijelölt kuratóriumi tag jár el. 

 

Fenti jogszabályhelyek ismeretében kérem, hogy a lemondott kuratóriumi tagok helyére 

szíveskedjenek új személyeket javasolni, annak érdekében, hogy a Székesfehérvári 

Törvényszéken a változásbejegyzési eljárás mielőbb megindításra kerüljön. 

 



Amennyiben a tisztelt Képviselők – az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látják – a Ptk. 

alábbi szabályai mentén lehetőség van a Közalapítvány átalakulására vagy megszűnésére: 

3:402. § [Az alapítvány átalakulása] 

(1) Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal 

egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. 

(2) Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az 

alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását 

teljesítette. 

(3) Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az 

alapítványi cél veszélyeztetésével. 

3:403. § [Az alapítvány megszűnése] 

(1) Az alapítvány megszűnik, ha 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

(2) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 

(3) Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat 

gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a 

megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. 

(4) Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc 

napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó 

bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából 

vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a 

kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

(5) A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó 

vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni. 

3:404. § [A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona] 

(1) Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó 

vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és 

az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az 

alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. 

(2) Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az 

alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára 

rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a 

rendelkezés teljesítése lehetetlen. 

(3) A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 

alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az 

alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a 

vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

 

Álláspontom szerint a Közalapítvány megszűnése a fent felsorolt esetek közül a 3:403. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján lehetséges, ugyanis a Közalapítvány a célját nem valósíthatta meg, 

mivel az Alapító Okiratban megjelölt célok folyamatosak, továbbá a Közalapítvány céljának 

megvalósulása nem vált lehetetlenné. Jogutód nélküli megszűnés esetében az Alapító Okirat 

10.3 pontja alapján az alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, 

aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a 

nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 



Amennyiben a tisztelt Képviselők nem szeretnék a Közalapítványt megszűnését lehetőség van 

más Alapítvánnyal történő egyesülésére is. 

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közalapítvány 2015 második félévétől 

érdemi tevékenységet nem folytat (nem ír ki pályázatot, a kapott támogatásokat csak a 

működés jogszerű fenntartására használja fel). 

 

Fentiek alapján elsősorban kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közalapítvány 

folyamatos működésének biztosítása érdekében szíveskedjen javaslatot tenni az új 

kuratóriumi tagok személyére, másodsorban – a vagyoni helyzet felülvizsgálatát követően - 

fontolja meg a Közalapítvány további működésének szükségességét, átalakulásának 

lehetőségét. 

 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

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

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

 

 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. 

(IV.29.) önkormányzati rendelet 

 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 

 

 

4. melléklet 
- határozati javaslatok 

- 2016. évi beszámoló 

- 2017. szeptember havi bankszámlakivonat 

- Képviselő-testület 385/2017. (X. 25.) határozata 

 

 

Enying, 2017. november 15. 

 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 

 



HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának .../2017. (XI. 20.) határozata a 

Városunkért Közalapítvány kuratóriuma elnökéről: 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Városunkért Közalapítvány 

kuratóriuma elnökének javasolja _________________-t. 

 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

ÉS 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának .../2017. (XI. 20.) határozata a 

Városunkért Közalapítvány kuratóriuma tagjáról, az elnök helyettesítéséről: 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Városunkért Közalapítvány 

kuratóriuma tagjának, valamint az elnök akadályoztatása esetén helyettesének  javasolja 

_________________-t. 

 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök  

Határidő: azonnal 

ÉS 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának .../2017. (XI. 20.) határozata a 

Városunkért Közalapítvány kuratóriuma tagjáról: 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Városunkért Közalapítvány 

kuratóriuma tagjának javasolja _________________-t. 

 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 

VAGY 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV. 

 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának .../2017. (XI. 20.) határozata a 

Városunkért Közalapítvány megszűnéséről: 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére 

megfontolásra a Városunkért Közalapítvány Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:403. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megszűnése lehetőségének megvizsgálását. 



 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 

VAGY 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT V. 

 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának .../2017. (XI. 20.) határozata a 

Városunkért Közalapítvány átalakulásáról: 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére 

megfontolásra a Városunkért Közalapítvány Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:402. § (1) bekezdése szerinti átalakulása lehetőségének megvizsgálását. 

 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 





2017.05.28 10:17:48

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

07 Székesfehérvári Törvényszék

0 7 0 3 6 0 2     2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.29 01.13.14



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 6

8 1 3 0 Enying

Kossuth L: utca

26

    

0 7 0 3 6 0 2     

6 2 P k 9 6 4    2 0 0 0 3 5

1 8 4 9 0 5 8 5 1 0 7

Csapó Edit

Enying 2 0 1 7 0 5 2 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.29 01.13.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

2 003 2 088

2 003 2 088

2 003 2 088

2 003 2 012

600 600

1 155 1 403

248 9

76

76

2 003 2 088
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

400 63 400 63

300 300

8 27 8 27

408 90 408 90

10 81 10 81

150 150

160 81 160 81

248 9 248 9

248 9 248 9
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

100 63 100 63
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PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

8 1 3 0 Enying

Kossuth L: utca

26

    

6 2 P k 9 6 4    2 0 0 0 3 5

0 7 0 3 6 0 2     

1 8 4 9 0 5 8 5 1 0 7

Csapó Edit

Enying város
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Egyesített Szociális intézmény 41 0

Tinódi Lantos S: Ref.Ált.Isk. 67 0

Enyingi Szirombontogató Óvoda 42 0

150 0

150 0

0 0

0 0

0 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

408 90

100 63

308 27

160 81

248 9
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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

HUMÁN BIZOTTSÁGA 

 

 

Határozati javaslat  

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának /2017. (XI. 20.) határozata a Vas 

Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetőjének 2018. évi programtervezetéről: 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot javasolja 

elfogadni a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület 

1. megismerte a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetőjének 2018. évi – 

Vas Gereben emlékév – programtervezetét 

2. a határozat melléklete szerinit programtervezetet jóváhagyja. 

 

Felelős: Nemes Diána intézményvezető 

Határidő: a tervezetben foglaltak szerint” 

 

Felelős:  Regenyei Katalin elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 


