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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. Az „Egészségkárosodott emberekért”
alapítvány 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: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 5308-3/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
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
Leadás dátuma: 2020. 02.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 02.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
az „Egészségkárosodott emberekért” alapítvány megszűnési oka tudomásulvételére
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Balogh Gyula Bogumil Dunaújváros,
Vasmű út 65. 8. 2. szám alatti lakos 1993. június 29-én alapította az „Egészségkárosodott
emberekért” alapítványt (a továbbiakban alapítvány). Az alapítvány alapító okirata az
előterjesztés 1. számú melléklete.
Az alapítvány 2014. május 31. napjáig közhasznú szervezetként működött. Közhasznú
jogállását a Székesfehérvári Törvényszék 2014. június 1. napjától törölte.
Az alapítvány cél szerinti tevékenysége:
 szociális tevékenység,
 állampolgári jogok védelme,
 rehabilitációs foglalkoztatás,
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.
Ennek keretében:
 A szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek, megváltozott
munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása.
 Foglalkoztatási, képzési és átképzési lehetőséget biztosítson a hátrányos helyzetű,
fogyatékos csoportok részére.
Az alapítvány beszámolói szerint:







2018. évben az alapítvány tevékenységet nem folytatott,
2017. évben az alapítvány tevékenységet nem folytatott,
2016. évben az alapítvány tevékenységet nem folytatott,
2015. évben a Dunaújvárosban tevékenykedő egészségkárosodott
egyesületei részére nyaralási támogatást biztosított összesen 785.000.- Ft
valamint karácsonyi rendezvényt tartottak részükre,
2014-ben a fenti egyesületek részére nyaralási támogatást biztosított
420.000.- Ft értékben, valamint karácsonyi rendezvényt tartottak részükre,
2013-ban a fenti egyesületek részére nyaralási támogatást biztosított
120.000.- Ft értékben, valamint rendezvényeket tartottak részükre.

emberek
értékben,
összesen
összesen

Az alapítvány a 2019-es év folyamán sem folytatott tevékenységet.
Az alapítvány 2016., 2017. és 2018. évi beszámolója az előterjesztés 2. számú melléklete.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 3:403. § (1)
bekezdés c) pontja értelmében az alapítvány megszűnik, ha 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.
Az alapítvány képviselője Dr. Zathureczky György Csabáné az alapítóknak bejelentette, hogy
fennállnak azok a körülmények, amelyek lehetővé teszik az alapítvány megszüntetésének
kezdeményezését. A bejelentés az előterjesztés 3. számú melléklete.
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Balogh Gyula Bogumil alapító nyilatkozatában tudomásul vette, hogy a Ptk 3:403.§(1)
bekezdés c) pontja szerinti megszűnési ok bekövetkezett. Nyilatkozata az előterjesztés 4.
számú melléklete.
A Ptk. 3:403. § (4) bekezdés 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.
A Ptk. 3:404. § (1)-(2) bekezdése értelmében az alapítvány jogutód nélküli megszűnése
esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt
személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá
ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az
egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. Az alapító az általa juttatott
vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos, vagy
hasonló célú alapítvány, vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen
esetre a vagyonról nem rendelkezik, vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen.
Az alapítvány alapító okiratának 11.2. pontja szerint:
„Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány hitelezői igények kielégítése után
megmaradó vagyonát az egészségkárosodott emberek gondozását, foglalkoztatását ellátó
„Jószolgálati Otthon” Közalapítvány Dunaújváros, Liget köz 6. kapja meg.”
Az alapítvány utolsó egyszerűsített éves beszámolója a 2018-as évre vonatkozik, a
beszámoló mérlege alapján a rendelkezésre álló pénzeszköz 1.820.000,-Ft.
Fentiek miatt az „Egészségkárosodott emberekért”
bekövetkeztének tudomásulvételére teszünk javaslatot.

alapítvány

megszűnési

oka

Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalták meg, ezért a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (II 13.) határozata
az „Egészségkárosodott emberekért” alapítvány megszűnési oka tudomásulvételéről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az
„Egészségkárosodott emberekért” alapítvány Ptk. 3:403.§ (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott megszűnési ok bekövetkezett, mivel az alapítvány 2016. óta célja
megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
a megszűnés bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék
részére.
Felelős:

-a határozat végrehajtásáért: a polgármester
-a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztály vezetője
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Határidő:

2020. március 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy e határozatot küldje meg az „Egészségkárosodott emberekért” alapítvány kuratóriumi
elnöke részére.
Felelős:
Határidő:

-a határozat végrehajtásáért: a polgármester
-a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztály vezetője
2020. március 31.

Dunaújváros, 2020. február 13.

Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

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