
Előterjesztés 
a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 

 
 
1. előterjesztés száma: 96/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – levél 

 3. melléklet – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege és 
eredménykimutatása 

 4. melléklet – közhasznúsági jelentés 

 5. melléklet – pénzügyi beszámoló 

 6. melléklet – 2017. évi üzleti terv 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. 
rendelet. 

 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 

 Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
 
A közalapítványok működéséről a kuratóriumnak legalább évente egyszer köteles az alapítónak 
beszámolni tevékenységéről, és a gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell 
hozni. A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést készíteni. 

A helyi önkormányzat által alapított közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és 
célszerűségét az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi. 

A fentiekre tekintettel Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított Bicske 
Város Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnökét kértük, hogy beszámolási 
kötelezettségének tegyen eleget. 



A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § 1. 
bekezdése alapján a közhasznú szervezet, 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. 

 

Bicske, 2017. április 19. 

 
Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 96/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016 évi beszámolóját 6 155 eFt 
mérlegfőösszeggel és 88 eFt eredménnyel elfogadja, 
 

2. Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi gazdálkodásáról szóló tervét 
elfogadja. 
 

Határidő:  2017. április 26. 
Felelős: Polgármester 
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