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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

Az alapítványok működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény harmadik 

könyv hatodik része határozza meg.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint alapító, tartós közérdekű célra, határozatlan időre 

létrehozta a „Gyermekeink jövőjéért” Közalapítványt, melynek alapító okiratban meghatározott 

célkitűzései a következők:  

 

1. A dunaföldvári Óvodák igényes, magas színvonalú működéséhez szükséges tárgyi 

eszközök, felszerelések bővítése, kiegészítése.  

2. Az óvodai nevelő tevékenységhez szükséges szemléltető eszközök gyarapítása.  

3. Az óvodás korú gyermekek személyiségfejlesztéséhez szükséges játékok bővítése.  

4. A közhasznú közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, és nem 

támogat sem most, sem a jövőben.  

5. Az alapítvány szolgáltatásait a www.dunafoldvar.hu internetes honlapján nyilvánosan 

meghirdetett éves programja alapján bárki pályázat útján igénybe veheti, ha részvételi 

költséget előre megtéríti és vállalja a rendezvényre vonatkozó szabályokat.  

6. Az igényes pedagógiai munkához szükséges szakkönyvek, különböző technikai 

eszközök gyarapítása.  

 

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

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) e) pontja értelmében „A közalapítvány 

alapító okiratban megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről az alapítónak évente 

beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.” 

 

A veszélyhelyzet elrendelésére és a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-

járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére tekintettel a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény szerinti beszámolókra (…) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra 

hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők 

2020. szeptember 30-ig meghosszabbodtak. 

 

2020. június 18. napján a veszélyhelyzet megszűnt Magyarországon. 

 



A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra - ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 

szerinti beszámolókat is - vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe 

helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, megküldési határidők - ha azok 2020. 

április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig 

meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek 

határidejét ettől a naptól kell számítani.   

 

A „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány 2019. évi beszámolója az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a bizottsági javaslatoknak 

megfelelően előkészített határozati javaslatot fogadja el. 

D u n a f ö l d v á r, 2020. szeptember 4. 

     Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

___________________________________________________________________________ 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekeink Jövőjéért” 

Közalapítvány 2019. évi beszámolóját a csatolt melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 






