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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési
oka tudomásulvételére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Ecsődi László a kuratóriumi elnöke
Popovics László a közalapítvány titkára

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Ptk. 3:403. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az alapítvány megszűnik, ha három éven
át  a  célja  megvalósítása  érdekében  nem  folytat  tevékenységet.  A  megszűnési  ok
bekövetkeztéről  a  kuratórium  értesíti  az  alapítót  a  szükséges  intézkedések  megtétele
érdekében. A Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány kuratóriumának
elnöke  értesítést  küldött  arról,  hogy  a  Ptk.  3:403.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  szerinti
megszűnési ok bekövetkezett.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási 
Osztály

Iktatószám: 9524-2/2017.

Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet 
s.k.Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet

Igazgató aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 04. 04. Ellenőrzés dátuma: 2017. 04. 04.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített



A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: -

JAVASLAT

a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka
tudomásulvételére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  255/2002.  (IX.  26.)  KH
számú  határozatával  hozta  létre  a  Kistérségi  Foglalkoztatásért  és  Felnőttképzésért
Közalapítványt. 
A  Közalapítvány  közhasznú  jogállását  a  Székesfehérvári  Törvényszék  2014.  június  1.
napjától  törölte,  mivel  a Közalapítvány nem felel  meg az egyesülési  jogról,  a  közhasznú
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi
CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) foglalt közhasznú minősítés feltételeinek.

A Közalapítvány  kuratóriumának  elnöke,  Ecsődi  László  bejelentette,  hogy  a  kuratórium
megítélése szerint fennállnak azok a körülmények, amelyek lehetővé teszik az évek óta az
alapító  okiratban  megfogalmazott  célokért  tevékenységet  nem  végző  Közalapítvány
megszűnésének kezdeményezését. Kérte a megszűnési ok (Ptk. 3:378. § és 3:403. § (1)
bekezdés c) pontja) beálltának tudomásulvételét (az előterjesztés 1. számú melléklete).

A Közalapítvány hatályos alapító okirata az előterjesztés 2. számú melléklete.

A Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  3:378.  §-a
szerint az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.

A Ptk. 3:403. § (1) bekezdése értelmében az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c)  az  alapítvány  három  éven  át  a  célja  megvalósítása  érdekében  nem  folytat

tevékenységet.

A Ptk.  3:403.  §  (3)  bekezdése  szerint,  ha  a  megszűnési  ok  bekövetkezik,  a  kuratórium
értesíti  az  alapítói  jogokat  gyakorló  személyt  vagy  szervet  a  szükséges  intézkedések
megtétele érdekében.

A Ptk. 3:403.  § (4) bekezdése értelmében, ha az alapítói  jogokat gyakorló személy vagy
szerv  a  megszűnési  ok  alapján  harminc  napon  belül  érdemi  intézkedést  nem  hoz,  a
kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot.

A Ptk. 3:403. § (2) bekezdése alapján az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt, ez a
nyilvántartó bíróság hatáskörébe tartozik.

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdése értelmében a közalapítvány
megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt  közalapítvány vagyonát  – a hitelezők
kielégítése után –  a megszűnt  közalapítvány céljához hasonló  célra  fordítani,  és erről  a
nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

A Közalapítvány alapító okiratának 5. c) pontja szerint „A közalapítvány megszűnése esetén
az alapító által átadott  vagyonnak, a hitelezői igények kielégítése után fennmaradó része
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatára,  mint  alapítóra  száll  vissza  azzal  a
kötelezettséggel,  hogy  ugyanezen  céllal,  az  átszálló  vagyon  alapítói  vagyonként  történő
felhasználásával  újabb közalapítványt  hoz létre.  A hitelezők kielégítése után fennmaradó,
nem az alapító által átadott vagyont szintén ilyen célra kell felhasználni.”
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2006. augusztus 23-ig hatályos 74/G.
§-a adott felhatalmazást az önkormányzatok részére közalapítvány létrehozására.

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról  szóló  2006.  évi  LXV.  törvény  1.  §  (1)  bekezdése  értelmében  e  törvény
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  74/G.  §-a  azzal,  hogy  azok  a  szervezetek,  amelyek
közalapítvány  létrehozására  e  törvény  hatálybalépése  előtt  a  Ptk.  74/G.  §-a  alapján
jogosultak voltak,  alapítványt e törvény hatálybalépését követően sem alapíthatnak és
ahhoz nem csatlakozhatnak. E szabályozás 2006. augusztus 24. napjától hatályos.

Fentiek alapján az alapító okirat rendelkezése ellenére a közalapítvány megszűnése esetén
a hitelezői igények kielégítése után fennmaradó vagyont önkormányzatunk nem használhatja
újabb  közalapítvány  létrehozására,  a  2006.  évi  LXV.  törvény  1.  §  (5)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően köteles a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani,
és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. április 11-i ülésén
megtárgyalta, a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2017.  április  12-i  ülésén
megtárgyalta, 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
…/2017. (IV. 21.  )   határozata

a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka
tudomásulvételéről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi,  hogy  a  Kistérségi
Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány Ptk. 3:403. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott megszűnési oka bekövetkezett, mivel a Közalapítvány a 2014-2016. években
célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a megszűnés
bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő:  2017. május 5.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot
küldje  meg  a  Kistérségi  Foglalkoztatásért  és  Felnőttképzésért Közalapítvány  kuratóriumi
elnöke részére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
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   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:     2017. május 5.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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