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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Soroksár infrastruktúrájának és épített környezetének fejlesztése, a
meglévő helyi építészeti értékek védelme, környezetvédelme, műemlékvédelme, valamint a
soroksári Duna-part fejlesztése érdekében létrehozta a Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében foglalt feladatok közül a 1. és 2. pontok szerinti településfejlesztés,
településrendezés és településüzemeltetés, a 23. § (5) bekezdésének 5.pontjába foglalt helyi
településrendezés, településfejlesztés alapfeladatok egyes részfeladatainak, támogatása.
Működésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Közalapítvány alapító okiratának 9. pont d/ alpontja szerinti Soroksár Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat), mint alapító felé történő beszámolási kötelezettségének a
Közalapítvány jelen előterjesztés 1. számú mellékletében tesz eleget.
Az Ectv. 28. § (1), valamint 29. § (3) bekezdése értelmében a civil szervezet a működéséről,
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az
üzleti év utolsó napjával a jogszabályokban meghatározottak szerint köteles beszámolót,
továbbá a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, melyet jelen
előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz. A pénzügyi beszámolón kívül az előterjesztés 3.
számú mellékletét képezi a Közalapítvány könyvvizsgálati jelentése. Előbbi mellékletek az
eredetivel megegyező hiteles másolatú iratokon és számlákon alapulnak, tekintettek arra,
hogy a Közalapítvány volt titkárának súlyos betegsége miatt a Közalapítvány iratanyaga nem
áll teljes körűen rendelkezésre. A 2011. év és 2015. év között pénzügyi elszámolást
megalapozó és a jelenlegi titkár által beszerzett 2018. évi beszámolót alátámasztó másolati
iratokat, valamint néhány az Önkormányzat által is tárolt iratot kivéve dokumentumok nem
állnak rendelkezésre. A Közalapítvány az iratanyag visszaszerzése érdekében 2019. április 18.
napján, több alkalommal kapott szóbeli ígéret után levélben szólította fel a volt titkárt a
dokumentumok leadására.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2018.
(IV. 10.) határozatával 6 000 000,- Ft-ot biztosított a Közalapítvány részére. A feladatellátással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint az elszámolás módjának a
meghatározásához az Önkormányzat és a Közalapítvány 2018. május 10. napján,
megállapodást kötött.
A Közalapítvány az összesen 6 000 000,- Ft támogatási összeggel az Önkormányzat felé a
helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) számú
önkormányzati rendelet 4. számú melléklete szerint elszámolási kötelezettségét a Képviselő -
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testület döntésétől függően, módosított határidőben kívánja teljesíteni, a lentebb részletezett
körülmények miatt. A 2018. évre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testülete által biztosított összesen 6 000 000,- Ft-ból 2 664 107,- Ft kerülhetne jelen
állapotban elszámolásra, ugyanakkor a Közalapítvány 2018. évben indított Budapest XXIII.
kerület Grassalkovich úti MÁV-HÉV pálya és az útpálya közötti nem növényi résszel borított
területeken létesítendő műfűburkolat terveztetésével kapcsolatos projektje (a továbbiakban:
Projekt) még nem zárult le, így az ahhoz fűződő 3 802 380,- Ft-os tervezői díj sem került
kifizetésre.
A Projekt, illetőleg a koncepció terv, a kiviteli terv és Közalapítvány részére történő
átadásnak szerződés szerinti előfeltétele, hogy a kiviteli terv részleteihez a tervezési terület
tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg kezelője a Budapest Közút Zrt.
támogató hozzájárulását adja. Tekintettel arra, hogy az előzetes egyeztetések alapján a terület
potenciális üzemeltetője a Főkert Nonprofit Kft. nem vállalja a műfűburkolat üzemeltetését,
így jelen előterjesztés III. határozati javaslati pontjában a Közalapítvány arra kéri a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy vállalja át a műfűburkolat üzemeltetését, melynek éves költsége
1 500 000,- Ft. Előbbi becsült éves üzemeltetési költség a Projekt tervezését végző U. C. Kft.
kalkulációi alapján a totális gyomirtást (szükség szerint évi 2-3 alkalommal), a nagynyomású
vízzel történő átmosás (évi 1 alkalommal kora tavasszal), szemétszedést (havi 1-2
alkalommal), és az estleges műfű pótlást (kisebb út- és közműjavítást, közlekedési balesetet
követően) foglalja magában.
Az összetett egyeztetési folyamatok miatt a Projekt lezárása és az azzal kapcsolatos
kifizetések később valósulhatnak meg, előbbiekre tekintettel jelen előterjesztés IV. határozati
javaslati pontjában a Közalapítvány arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy módosítsa a
2018. május 10. napján megkötött megállapodás 4. a) alpontjában szereplő elszámolási
határidőt és az 5. pontban meghatározott időtartamot 2019. november 29. napjára.
A Közalapítvány vezető tisztségviselőinek személyében a 2018. évben változás nem történt.
A Közalapítvány feladatainak ellátása során továbbra is a létesítő okiratban megfogalmazott
alapcél keretein belül marad, melynek megvalósítását a Budapest XXIII. kerület
Grassalkovich úti MÁV-HÉV pálya és az útpálya közötti területeken műfüvesítési terveinek
elkészítésével, illetőleg a későbbiek folyamán a tervek XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatával illetőleg Budapest Főváros Önkormányzatával közös kivitelezésével
biztosítaná.
A Közalapítvány kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy lehetőségei szerint továbbra is
támogassa a Közalapítvány eredményes működését, Soroksár infrastruktúrájának és épített
környezetének fejlesztését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadását
és a Közalapítvány által indított műfüvesítési Projekt további támogatását.
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Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2019. (V. 7.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági
mellékletének elfogadásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja,
II. Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítványt 2018. évi
egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági melléklet elfogadja,
III. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány által a Budapest
Budapest XXIII. kerület Grassalkovich úton a MÁV-HÉV pálya és az útpálya közötti
nem növényi résszel borított területeken létesítendő műfűburkolat üzemeltetését
átvállalja,
IV. műfűburkolat koncepció és kivitelei terveivel kapcsolatos költségek elszámolása
érdekében módosítja a 2018. május 10. napján megkötött megállapodás 4. a)
alpontjában szereplő elszámolási határidőt és az 5. pontban meghatározott időtartamot
2019. november 29. napjára,
V. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére, illetve az üzemeltetéshez szükséges
jognyilatkozatok megtételére,
VI. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
I.

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, Szépné Keszi Éva kuratóriumi elnök
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2019. április 30.
dr. Kása Anna
titkár
előterjesztés készítője

Szépné Keszi Éva
a Kuratórium elnöke
előterjesztő

Melléklet:
-

-

1. sz. melléklet – Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2018.
évi beszámolója
2. sz. melléklet – Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2018.
évi közhasznúsági melléklete, az illetékes bíróság részére előterjesztendő egyszerűsített
beszámoló és közhasznúsági melléklet
3. sz. melléklet – Könyvvizsgálói jelentés

