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Javaslat A Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetésére

Előadó: a Pénzügyi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Ádám osztályvezető 
Szabó Márta ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi Bizottság 2019. 02. 12.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 02. 12.

A napirendi pont rövid tartalma:A Közszolgálat  Üdültetéséért  Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány)  kuratóriumi  elnöke  2017.  január  19.  napján  elhunyt.  A  Közalapítvány  ezt
megelőzően 2016. április 8-án ülésezett utoljára, azóta érdemben tevékenységet nem folytatott. A
Közalapítvány  üdülőjét  a  Pedagógus  Szakszervezet  2018-ban  már  nem  tudta  működtetni.  A
rendelkezésre  álló  adatok  alapján  a  Közalapítvány  működése  lehetetlenné  vált,  a  7  fős
kuratóriumból további 5 fő is lemondott. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes  kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2006.  évi  LXV.  törvény  1.  §  (4)  bekezdése
alapján lehetőség van a Közalapítvány alapító általi megszüntetésére. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály
Iktatószám: 13276-1/2019
Ügyintéző neve: Szabó Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt ülés



Egyéb megjegyzések:
J A V A S L A T

Javaslat A Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetésére

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2006.  március 09. napján alapította meg (az
előterjesztés  melléklete –  alapító  okirat)  A  Közszolgálat  Üdültetéséért  Közalapítványt  (a
továbbiakban:  Közalapítvány)  azzal  a  céllal,  hogy  Városunk  költségvetési  szerveinél  és  azok
jogelődjeinél  közalkalmazotti,  illetve  közszolgálati  jogviszonyban  álló,  továbbá  e  szervektől
nyugállományba vonult személyek rekreációját támogassa. 

Az  alapító  okirat  3.)  pontja  alapján:  „a  Közalapítvány  működésének  célja,  hogy  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  költségvetési  szerveinél  és  azok  jogelődjeinél  közalkalmazotti,  illetve
közszolgálati  jogviszonyban  álló,  továbbá  e  szervektől  nyugállományba  vonult  személyek
rekreációjának, életminőségének, szociális helyzetének javulását elősegítse, a gyermek és ifjúsági
feladatokról  való  gondoskodás,  a  közösségi  tér  biztosítása  az egészséges  életmód közösségi
feltételeinek elősegítése.”

A  Közalapítvány  céljának  elérése  érdekében  az  1  millió  forintos  induló  vagyonon  kívül
Önkormányzatunk a dunapataji 4077 hrsz-on (természetben Szelid 23. szám) lévő üdülőépületet
és  udvar  megnevezésű  ingatlant  is  a  Közalapítvány  tulajdonába  adta  a  Városi  és  Regionális
Pedagógus  Szakszervezet  (a  továbbiakban:  Pedagógus  Szakszervezet)  használati  jogával
terhelten.  Utóbbi  okán  a  Pedagógus  Szakszervezet  tartotta  fent  az  üdülőt,  mellyel  egyúttal  a
Közalapítvány működését valósította meg. 

A  Közalapítvány  kuratóriuma megközelítőleg  10  éven  keresztül  működött,  utolsó  ülését  2016.
április 8. napján tartotta meg. Ezt követően a Pedagógus Szakszervezet (évek óta saját költségén)
még 2017 év végig üzemeltette a dunapataji ingatlant, de 2018-ban már nem nyitott ki az üdülő. 

A Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét Kósa Mihály András látta el 2017. január 19. napján
bekövetkezett halálig. 

II. Jelenlegi állapotok

Kósa Mihály András halála óta a kuratórium elnöki tisztsége betöltetlen, tekintettel arra, hogy az
alapító nem talált  olyan személyt  eddig,  aki  a posztot betöltötte volna, és ennek okán jelenleg
nincs olyan képviselő, aki a Közalapítvány nevében eljárhatna. Emellett – az elnököt is beleértve –
az összesen 7 fős kuratóriumból jelen előterjesztés elkészültéig öten mondtak le, az egyetlen még
regnáló tagról nem rendelkezünk információval. Előbbiekben felsoroltak alapján, beleértve a 2016.
évi  utolsó  kuratóriumi  ülését  is,  elmondható,  hogy  a  Közalapítvány  kuratóriuma  ténylegesen
harmadik éve nem működik, két éve elnök nélküli állapotban van. 

A Pedagógus Szakszervezet intézkedést foganatosított, hogy a birtokában álló dunapataji ingatlant
a  Közalapítvány  részére  visszajuttassa,  és  az  ingatlan-nyilvántartásban  fennálló,  bejegyzett
használati  jogát  megszüntesse.  Ezen  eljárásról  azonban  tényleges  információval  nem
rendelkezünk,  a  TakarNet-ből  kinyerhető  információk  alapján  2019.  február  08.  napján  a
Pedagógus Szakszervezet használati joga továbbra is fennáll az ingatlanon.

Előbbiekben  felsoroltak  alapján  a  Közalapítvány  működésének  helyreállítására  kizárólag  az
Önkormányzatunktól  kapott  közvetlen  támogatás  nyújthatna  megoldást  (ami  alapszámítások
szerint is több millió forint lenne évente), mindezek mellett a jogszabályoknak teljes mértékben
megfelelő működés helyreállítására kevés esély mutatkozik.



Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján:
„A közalapítványt - az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően - a bíróság nemperes
eljárásban  akkor  is  megszünteti,  ha  az  alapító  ezt  arra  hivatkozással  kéri,  hogy  a  közfeladat
ellátásának  biztosítása  más  módon  vagy  más  szervezeti  keretben  hatékonyabban
megvalósítható.” 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13. § (1) bekezdése
pontokba szedve sorolja fel a helyi települési önkormányzat által ellátandó kötelező feladatokat,
úgymint  „4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;”  a
„8.  gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;” és a „15. sport, ifjúsági ügyek;”.

Figyelemmel  az  előzményekre,  és  a  jelenlegi  állapotokra  a  Közalapítvány  alapító  okiratában
megjelölt  célok  elérésére  (gyermek  és  ifjúsági  feladatokról  való  gondoskodás,  az  egészséges
életmód  közösségi  feltételeinek  elősegítése),  tehát  az  Mötv.-ben  is  nevesített  kötelező
önkormányzati  feladatok  ellátásához  külön  szervezet  (pl.:  alapítvány)  működtetése  nem
szükséges,  ezzel  a  Közalapítvány  megszüntethető,  és  a  feladatellátás  Önkormányzatunk
szervezetrendszerén, illetve intézményeink, társaságaink útján hatékonyabban, gazdaságosabban
ellátható.

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (5) bekezdése továbbá így rendelkezik:
„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.” 

Tekintettel  a  Közalapítvány  kuratóriumában  beállt  lehetetlen  állapotra,  a  Közalapítvány  pontos
vagyonáról  csak  a  megszűnést  követően,  a  hitelezői  igények  kielégítése  után  szerzünk  majd
tudomást.  Ennek  okán  célszerű,  ha  a  Közalapítványhoz  hasonló  cél  támogatásáról  a
későbbiekben születik majd döntés. 

Az előterjesztést a szakbizottságok a képviselő-testület ülésének hetében tárgyalják. A bizottságok
döntését a szakbizottságok elnökei a képviselő-testület ülésén szóban ismertetik.

Fentiekben részletezettek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés
elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2019. (II. 14.) határozata

A Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy A Közszolgálat
Üdültetéséért Közalapítvány (nyilvántartási száma: 07-01-0000863, székhelye: 2400 Dunaújvá-
ros, Városháza tér 1.) által elérendő célok, a közfeladatok ellátásának biztosítása más módon
hatékonyabban és gazdaságosabban megvalósítható.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Székesfehérvári Törvényszéken, mint a közalapítványt nyilvántartásba vevő bíróságon a jelen
határozat 1. pontjában meghatározottak alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) be-
kezdése szerintkezdeményezze a közalapítvány jogutód nélküli megszűnését, tekintettel arra,
hogy az alapító okiratban feltüntetett célok megvalósításáról Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata saját hatáskörben gondoskodik, egyúttal tegyen meg minden szük-
séges intézkedést a Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatosan.



Felelős: - a bírósági nemperes eljárás megindításáért:
a polgármester

- az eljárás megindításában való közreműködésért:
  a személyügyi és működtetési osztályvezető

Határidő: 2019. február 28.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy A

Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszűnését követően (a hitelezők kielégítése után)
a közalapítvány vagyonának átvételéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.

Felelős: a polgármester
Határidő: a megszűnést követően a jogszabályban meghatározott határidőre

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy A
Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszűnését követően (a hitelezők kielégítése után)
a fennmaradó vagyon tekintetében vizsgálja meg, hogy az milyen, a megszűnt Közalapítvány
céljával hasonló célra fordítható, egyúttal erről megfelelően tájékoztassa a nyilvánosságot. 

Felelős: a polgármester
a 4. pont végrehajtásban: a személyügyi és működtetési osztályvezető

Határidő: - vizsgálatra: a fennmaradó vagyon megállapítását követő 30 napon belül
- tájékoztatásra: a felhasználást követő 15 napon belül

Dunaújváros, 2019. február 14. 

Pintér Attila s. k. Tóth Kálmán s. k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

            Bizottság elnöke


	határozati javaslat

