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JAVASLAT

a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka
tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV. 21.) határozat módosítására

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 kuratóriumának elnöke,  Ecsődi László 2017.  március 16-án 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. szerinti (2013. évi V. törvény 3:378. § és 3:403. § (1) bekezdés
c)  pontja)  beálltának  tudomásulvételét,  melyet  a  Közgyűlés  a  271/2017.  (IV.  21.)
határozatával tudomásul vett (az előterjesztés 1. számú melléklete).

A Közalapítvány megszűnésének megállapítása iránti kérelmet 2017. május 9-én nyújtottuk
be  a  Székesfehérvári  Törvényszékhez.  A  Törvényszék  a  2017.  december  21-én
hivatalunkhoz  érkezett  végzésében  hiány  pótlására  szólította  fel  önkormányzatunkat  (az
előterjesztés 2. számú melléklete). A Törvényszék megállapította, hogy a Közalapítvány a
működését  nem  helyezte  az  új  Ptk.  hatálya  alá,  vagyis  a  régi  Ptk.  szerint  működik  a
szervezet, ezért a megszűnési eljárásra, annak indokai között az új Ptk.-ban meghatározott
megszűnési okra nem hivatkozhat. A bíróság a kérelmet ezért annak körében vizsgálja, hogy
a Közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált-e (1959. évi IV. törvény 74/E. § (3)
bekezdés).

A régi Ptk., az 1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdése értelmében a bíróság az alapító
kérelme  alapján  az  alapítványt  megszünteti,  ha  az  alapítvány  céljainak  megvalósítása
lehetetlenné vált.

A  Kistérségi  Foglalkoztatásért  és  Felnőttképzésért  Közalapítvány  alapító  okiratban
meghatározott célja:
„4.) A közalapítvány célja:

a) A közalapítvány működésének célja, hogy felnőttképzés támogatásával a kistérség
munkaképes  korú  lakosságát  felkészítse  a  foglalkoztatásában  bekövetkező
változásokra,  munkaerő-piaci  alkalmazkodó  képessége,  vállalkozásvezetési
képessége fejlesztését elősegítse, ezen belül:

a.a.) A Dunaferr Dunai Vasmű Rt-vel, illetve annak többségi tulajdonú társaságaival
szolgáltatási  vagy kereskedelmi  kapcsolatban álló,  a  dunaújvárosi  kistérségen
belüli  székhelyű  és  telephelyű,  gazdasági  társaságok  munkavállalói  tartós
munkanélküliségének  megelőzése  céljából  való  támogatása,  a  tartós
munkanélküliségük  megelőzése,  létbiztonságuk  stabilizálása,  foglalkoztatásuk,
elhelyezkedésük,  vállalkozóvá  válásuk  elősegítése  érdekében,  munkaerejük
megújításával,  átkonvertálásával  képzéseken,  tréningeken  való  részvételük
támogatásával,

a.b.) működési területén belül támogatja az Európai Unió és a hazai foglalkoztatási
irányelvek megvalósítását, a szociális partnerség fejlesztését,

a.c.) a Dunaújvárosi Kistérségi Foglalkoztatási Akcióterve elkészültének elősegítése,
annak végrehajtásának támogatása.
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b) A közalapítvány, erejéhez mérten természetes személyek újrakezdését elősegíti:
- oktatási és képzési feladatok ellátása révén, az ehhez szükséges pénzügyi, anyagi
feltételek megteremtésével, illetve ilyen külső szolgáltatás finanszírozásával;
- álláskeresésük támogatásával;
- egyéni tanácsadás és csoportos tréning keretében, mentális támogatással;
-  segítségnyújtás  a  támogatottak  olyan  vállalkozásához,  illetőleg  a  vállalkozások
megkezdéséhez, melyet az illetékes munkaügyi központ is támogat;
-  elhelyezkedésük,  munkavállalásuk,  rugalmas  foglalkoztatási  formákban  való
részvétel ösztönzésével;
-  olyan  munkahelyek  létrejöttének  támogatása  révén,  mely  foglalkoztatásukat
biztosítja;
-  rendszeres  újrakezdési  támogatás  biztosításával  –  jövedelempótlási  céllal  –
legfejlebb az előző átlagkereset 80 %-ig egészítve ki a személy állami munkanélküli
ellátását,  a  munkanélküli  ellátásra  való  jogosultság  megszűnése  után  pedig
meghatározott ideig, az előző átlagkereset 80 %-ának mértékében;

c) A közalapítvány erejéhez mérten támogatja azon munkaerő-piaci programok (forrás)
szervezését,  melyek  a  hatályos  EU-beli  és  a  hazai  kormányzati  foglalkoztatás-
politikai  irányelvek  kistérségi  szintű  megvalósítását  célozzák  meg;  (forrás)
szervezőmunkával támogatja a kistérségi szintű – az EU elvárásoknak megfelelő –
szociális partnerség intézményrendszer fejlesztését.

d) A közalapítvány  céljai  eléréséhez  szükséges  tárgyi,  személyi  feltételek  előzetes
megteremtése  és  takarékos,  de  folyamatos  fenntartása  garanciális,  készenléti
jelleggel,  tehát  olyan  mértékben  és  módon,  hogy  szükség  esetén  a  támogatott
részére a közalapítvány azonnal és kellő időben támogatást tudjon biztosítani.

e) A közalapítvány erejéhez mérten olyan gazdasági társaság alapítása, mely kizárólag
a  közalapítvány  alapító  okiratában  megjelölt  célok  megvalósítása  érdekében
működik.

f) Fentiekkel összhangban és azokon keresztül az országos és helyi munkanélküliség
csökkentése, az eredményes újrakezdéshez vezető támogatások révén.

g) A közalapítványi célok elérését segítő belföldi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése,
belföldi, külföldi támogatás megszerzése.

A közalapítvány  támogatásait  megvalósíthatja  képzési  programok  támogatásával,  illetve
egyének képzési támogatásával.”

Ecsődi László kuratóriumi elnök úr a 2018. január 16-án érkezett levelében (az előterjesztés
3.  számú  melléklete)  azt  a  tájékoztatást  adta,  hogy  a  „Kistérségi  Foglalkoztatásért  és
Felnőttképzésért  Közalapítvány  alapító  okiratban  foglalt  célok  teljesülését  a  fő  célok
tekintetében teljesítettnek tekinti. Az ISD DUNAFERR Zrt. privatizációja 2005-ben zárult. A
privatizációval  együtt  járó,  a  munkavállalókat,  vállalkozásokat  érintő  negatív  hatásokat  a
közalapítvány  eredményes  munkája  révén  sikerült  tompítani,  a  dolgozók  mobilitását,
munkahelyi  alkalmazkodó  képességét  segítő  támogatások  által  indított  képzések
eredményes végrehajtásával. 
A privatizáció óta eltelt  idő igazolta az alapítói  cél  helyességét,  a  térséget  érintően nem
alakult  ki  foglalkoztatási  feszültséggóc,  amelyet  az  alapítvány munkája  is  elősegített.  Az
eredményes  munkához  támogatási  szerződésben  rendelkezésre  bocsájtott  források  vagy
felhasználásra, vagy az államkasszába visszafizetésre kerültek, így a jelenlegi vagyon nem
teszi  lehetővé  intenzív  képzési-átképzési  programok  végrehajtását  az  alapítvány
hatáskörében, amit egyébként a térség foglalkoztatási helyzete sem indokol.”
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Mindezekre  tekintettel  kéri  az  alapítót,  hogy  járjon  el  a  közalapítvány  tevékenységének
lezárása érdekében, különös tekintettel arra a tényre,  hogy az alapítvány kuratóriumának
tagjai évekkel korábban lemondó nyilatkozatban rögzítetten lemondtak kurátori tagságukról,
valamint a felügyeletet ellátni hivatott ellenőrző bizottság sem képes ellátni tagok hiányában
tevékenységét.

A Közalapítvány hatályos alapító okirata az előterjesztés 4. számú melléklete.

A  kuratórium  elnöke  tájékoztatása  szerint  a  Közalapítvány  3.730.000.-  Ft  vagyonnal
rendelkezik.

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
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, vagy alapítvány 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.

A Székesfehérvári Törvényszék végzésében kérte a kuratórium elnökét, nyilatkozzon arról,
vállalja-e a végelszámolói tisztséget. Ecsődi László úr a tisztséget vállalta, nyilatkozatát az
előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság és az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  a  2018.  január  23-i  ülésén  megtárgyalta,  a  bizottságok  véleményét  az
elnökök szóban terjesztik elő.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
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…/2018. (I. 25.  )   határozata
a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka

tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV. 21.) határozat módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Kistérségi  Foglalkoztatásért  és
Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV. 21.)
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi,  hogy  a  Kistérségi
Foglalkoztatásért  és  Felnőttképzésért  Közalapítvány céljainak  megvalósítása  lehetetlenné
vált,  mivel  a  Közalapítvány  részére  támogatási  szerződésben  rendelkezésre  bocsájtott
forrásokat  felhasználta, vagy az államkasszába visszafizette, így a jelenlegi vagyon nem
teszi  lehetővé  intenzív  képzési-átképzési  programok  végrehajtását  az  alapítvány
hatáskörében.  A kuratórium  és  az  ellenőrző  bizottság  működése  alapítványi  támogatás
hiányában  ellehetetlenült,  és  a  célok  módosítására  vagy  más  alapítvánnyal  történő
egyesülésre nincs mód.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Kistérségi
Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnjön.” 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Kistérségi
Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány kuratóriumi elnöke nyilatkozata alapján
tájékoztassa a Székesfehérvári Törvényszéket a Közalapítvány vagyonáról és e határozatot
küldje  meg  a  Székesfehérvári  Törvényszék  és  a  Kistérségi  Foglalkoztatásért  és
Felnőttképzésért Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére.

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

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:     2018. február 2.

Dunaújváros, 2018. január 25.

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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