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Tisztelt Közgyűlés!

A „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért (a továbbiakban:
Alapítvány) amelynek egyik társalapítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1991ben jött létre.
A társalapítók egyetértésével a Közgyűlés a 263/2016. (IX. 15.) határozatával döntött az
Alapítvány megszűnésének megállapítása iránti kérelem benyújtásáról a Debreceni
Törvényszékhez, mely eljárás folyamatban van.
A megszűnés megállapításáig az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil törvény) 28-29.§-a és 46. §-a alapján az Alapítványnak a működéséről, vagyoni, pénzügyi,
és jövedelmi helyzetéről szóló évenkénti beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet
készítési kötelezettsége továbbra is fennáll. A Civil törvény 30. §-a alapján a 2016. évi
működésről szóló elfogadott beszámolót és a közhasznúsági mellékletet (a határozati javaslat
melléklete) 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 ezirányú kötelezettségnek eleget tett.
Az Alapítvány 2016. évi csekély összegű bevételei a személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlásából, valamint a banki kamatból származtak, amelyet az értékcsökkenésből, a
könyvelési díjból és a banki költségekből eredő kiadások meghaladtak.
Az Alapító Okiratban foglaltak szerint a Felügyelő Bizottság az Alapítvány működéséről
legalább évente egyszer beszámol az alapítóknak. A Felügyelő Bizottság a jelentésében
(előterjesztés 1. melléklete) megállapította, hogy a beszámoló az Alapítvány pénzügyi,
jövedelmi, vagyoni helyzetéről valós képet ad, ezért elfogadását 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 az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltakra
1.) elfogadja a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
2016. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a melléklet
szerint.
2.) Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az Alapítvány elnökét a
Közgyűlés döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. október 4.
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