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Tisztelt Közgyűlés!
A „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért (a továbbiakban:
Alapítvány) 1991-ben jött létre a gyermekrehabilitációs intézet fejlesztése és segítése, valamint
egyes gyermekrehabilitációs feladatok ellátása céljából. Az Alapítvány egyik társalapítója Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Az Alapítvány három alapítója – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tiszántúli
Református Egyházkerület és a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete – jogi
személy. Az Alapítvány munkáját öt természetes személyből álló Kuratórium, és háromtagú
Felügyelő Bizottság segíti. Az alapító okiratban foglaltak szerint a Felügyelő Bizottság az
Alapítvány működéséről legalább évente egyszer beszámol az alapítóknak. A Közgyűlés a
166/2014. (VII. 10.) határozatával pedig arról döntött, az Alapítvány a 2014. évi működéséről szóló
beszámolót terjessze a Közgyűlés elé.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásainak megfelelően – a
közhasznú jogállás megőrzése érdekében – az Alapítvány a közhasznúsági nyilvántartásba vételét a
jogszabályban előírt határidőn belül kezdeményezte. A Debreceni Törvényszék az
Apk.60.151/1991/33. sz. végzésével megállapította az Alapítvány közhasznú jogállásának
folyamatosságát.
A Civil törvény 28., 29. és 46. §-ai alapján a civil szervezeteknek a működésükről, vagyoni,
pénzügyi, és jövedelmi helyzetükről beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet kell
készíteniük. A 2014. évi működésről szóló beszámolót és a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30) Korm. rendelet
12. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészített közhasznúsági mellékletet (a határozati javaslat
melléklete) az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és elfogadta.
A Civil törvény 30. §-a alapján az elfogadott beszámolót és közhasznúsági mellékletet az adott
üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig – a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben
foglaltak szerint – az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe kell helyezni, és közzé kell tenni. Az
Alapítvány ezen kötelezettségének eleget tett.
A Felügyelő Bizottság a jelentésében megállapította (az előterjesztés melléklete), hogy az
Alapítvány az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően működik, beszámolója a pénzügyi,
jövedelmi, vagyoni helyzetéről megbízható és valós képet ad, ezért a beszámolót elfogadásra
javasolja a Közgyűlés számára.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXV. törvény 28. és
29. §-ai alapján, figyelemmel a 166/2014. (VII. 10.) határozatra
1. elfogadja a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
2014. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a melléklet szerint.
2. Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az Alapítvány 2015. évi
működéséről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé.
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2015. június 16.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

