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Tisztelt Képviselőtestület!
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 241/1991. (XI.26.) határozatával döntött a
Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Alapítvány létrehozásáról. A Képviselőtestület
249/1995. (X.31.) határozata értelmében megtörtént a bíróság felé annak bejelentése, hogy a
jövőben az Alapítvány közalapítványként működik. A Közalapítvány az 1999. január 12.
napján módosított alapító okirat szerint kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetként
működik.
A Közalapítvány Kuratóriumának elnöki feladatait 1995. október 31. óta látom el. A
Kuratórium tagjai dr. Lukács Endre, Mocskonyi Zoltán, Pozsgai László és Viszket Zoltán.
A Közalapítvány Kuratóriumának ellenőrzésére a 3 tagú felügyelő bizottság jogosult,
melynek – az alapító döntése értelmében – elnöke Bene Andrásné, tagjai Bánhidi László és
Gáncs Attila Tibor.
A kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok feladataikat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják
el.
A Közalapítvány által alapító okiratban vállalt feladatok:
- Pápa város közműveinek korszerűsítése
- Pápa város közigazgatási területén utak építése, fejlesztése, korszerűsítése
- Környezetvédelmet, természetvédelmet elősegítő fejlesztések
- Műemlékvédelem
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően minden évben
elkészül a Közalapítvány közhasznúsági jelentése, valamint számviteli beszámolója, melynek
elfogadásáról a felügyelő bizottság előzetes vizsgálatát követően a Kuratórium dönt. A
Közalapítvány egyszerűsített éves közhasznú beszámolójának vizsgálatát könyvvizsgáló
végzi, a 2011. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést mellékelten csatolom.
A Közalapítvány tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló legfontosabb adatait a
Kuratórium Pápa Város Önkormányzatának honlapján (www.papa.hu) hozza nyilvánosságra.
Ennek megfelelően tesszük közzé a Közalapítvány közhasznúsági tevékenységéről szóló
beszámolót, valamint az adózók által személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásából
származó összeget és annak felhasználását.
A Közalapítvány 2011. évi pénzforgalma:
Nyitó egyenleg (2011. január 1.)

4.104.595,-Ft

2011. év bevételei:
SZJA 1%
76.175,-Ft
Adomány belföldi jogi személytől
70.000,-Ft
Kamatbevétel
4.076,-Ft
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bevétel összesen:
4.254.846,-Ft

2011. év kiadásai:
Működési kiadások (bankköltség, könyvvizsgálat)
60.781,-Ft
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadás összesen:
60.781,-Ft
Záró egyenleg (2011. december 31.)

4.194.065,-Ft

A Közalapítvány cél szerinti tevékenysége keretében pénzbeli és természetbeli támogatást
nem juttatott, valamint központi költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap, helyi
önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, települési önkormányzatok társulása és
mindezek szervei által nyújtott támogatásban nem részesült.
A rendelkezésre álló felhalmozási forrásból 2011. évben pénzösszeg felhasználására nem
került sor.
A 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően a szervezet 2011. évi
közhasznúsági jelentését, számviteli beszámolóját és a független könyvvizsgálói jelentést
letétbe helyezés céljából megküldtük az Országos Bírósági Hivatalnak.
A Közalapítvány működésének törvényességét az ügyészség e hatáskörében az elmúlt
években nem vizsgálta.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Közalapítvány tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.
Pápa, 2012. december 7.
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