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Tisztelt Képviselő-testület!
Egresi Antal, a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
Kuratóriumának Elnöke a Kuratórium 10/2022. (I. 20.) határozata alapján kezdeményezte a
Képviselő-testületnél, hogy a Közalapítvány Alapító Okiratát akként módosítsa, hogy a
Közalapítvány a közhasznúsági feltételek szerint működhessen.
Elnök úr levelében kitér arra, miszerint a Közalapítvány nemcsak az Önkormányzat
Képviselő-testülete által biztosított támogatási összegből végezheti feladatainak ellátását,
hanem más külső forrásokat is bevonhat a működéséhez.
A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és az Közalapítvány könyvelését végző Bt.
képviselőjének együttes nyilatkozata alapján a Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány a közhasznú szervezetté minősítés törvényi feltételeinek
megfelel.
Nyilatkozatuk szerint a közhasznú szervezetté minősítés az alábbiak szerint helytálló:
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.):
• 32. § (4) bekezdés a.) pontja alapján az általános éves bevétel meghaladja az
egymillió forintot,
• az Ectv. 32. § b) pont alapján a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi
eredmény) nem negatív
• az Ectv. 32. § (5) bekezdés b.) pontja alapján a közhasznú tevékenység érdekében
felmerült költségek, ráfordítások elérték az összes ráfordítás felét a két év átlagában.
A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat és a megfelelő társadalmi
támogatottsága kimutatható.
Jogszabályi háttér:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-ának (3) és (3a) bekezdése szerint:
(3) Az e törvény hatálya alá tartozó közalapítvány közhasznú jogállást szerezhet, ha teljesíti a
közhasznú jogállás megszerzésének az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a
továbbiakban: Civil törvény) foglalt feltételeit.
(3a) A közalapítvány esetén a Civil törvény civil szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit
alkalmazni kell.
Az Ectv. ide vonatkozó rendelkezései:
Ectv.
„32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett
közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek
megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:
a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy
b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény
lehetővé teszi.
(2) Törvény az (1) bekezdéstől eltérően megállapíthatja valamely szervezet közhasznú
jogállását.
(3) A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet
célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain,
munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két
lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, ideértve a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek által összesen teljesített munkaóráknak a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti értékét is.
(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha
az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a
szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított
összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
(6) A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás
nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti feltételek
teljesülését. Ha az (1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú
jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.”
„33. § A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú
szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg (a továbbiakban: közhasznúsági
nyilvántartásba vétel).”
„34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia
kell, hogy a szervezet
a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely
közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely
jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint – ha tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja;
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
(2) A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő szervezetnek meg kell
felelnie az e törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a nyilvántartás és
a beszámoló adatai alapján állapít meg.”
„36. § (1) Közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést.
(2) A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket támogatókat
külön jogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg.”
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntés meghozatalát.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező Alapító
Okiratban a változásokat félkövér dőlt betűszedettel jelöltem.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2022. (III.17.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

II.

a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratát
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak érdekében, hogy a
Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítése megtörténjen,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel
érdekében a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon
arról, hogy az Alapító Okirat a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi
Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra, valamint a helyben szokásos módon
(az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján)
közzétételre kerüljön.
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