
Tárgy: Halasi Csipke Közalapítvány 2020. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 
mellékletének elfogadása 

120/2021. (V.31.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szervei Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya 
által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 
határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány 2020. 
évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerinti 
tartalommal. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Önkormányzat által alapított Halasi Csipke Közalapítvány 2020. évi egyszerűsített 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét benyújtotta a Képviselő-testület általi jóváhagyás 
végett. 
A beszámolóból kiderül, hogy a Halasi Csipke Közalapítványunk a 2020. évben is ellátta az 
alapító okiratban foglalt feladatait, jóllehet a pandémiás helyzet igen megnehezítette a napi 
feladatok ellátását. A közhasznúsági mellékletekhez csatolt könyvvizsgálói jelentés szerint a 
közhasznú éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, és ez összhangban van a számviteli törvényben foglaltakkal. 
A Halasi Csipke Közalapítvány felügyelő bizottsága megtárgyalta a beszámolót és a kuratórium 
számára a dokumentumot elfogadásra javasolta. A közalapítvány kuratóriuma a beszámolót 
elfogadta.  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg.  
A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2021. május 31. 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 


































