
 

 

…. napirendi pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 30-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

A Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány megszüntetése 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 

 

 

 

Előterjesztő:   Mészáros Lőrinc polgármester 

Az előterjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány 1999. február 15-én jött létre, alapítója 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő Testülete volt. 

 

Az alapító okirat szerint a közalapítvány célja 

 

- egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

- kulturális tevékenység, 

- kulturális örökség megóvása, 

- műemlék védelem, 

- gyermek- és ifjúság védelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

- közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 

- vízrendezés, közutak, közterületek fenntartása, 

- helyi kommunikáció.  

 

A közalapítvány céljainak megvalósítását pályázatok kiírásával kívánta előmozdítani. 

Pályázatok útján támogatást biztosít olyan a fenti feladatok ellátásához is, amelyről helyi 

önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

 

A közalapítvány alapítása óta a fenti célok érdekében egy ideig sikeresen tevékenykedett, 

azonban az elmúlt években anyagi lehetőségei fokozatosan beszűkültek, kuratóriumi elnöke 

lemondását követően több éve nem talált az alapító olyan személyt, aki ezt a tisztséget elvállalta 

volna, Ennek következtében a közalapítvány tőkéje csökkent, működtetését csak a helyi 

önkormányzat közvetlen anyagi segítségével lehetett megoldani, azonban a jogszabályoknak 

teljes mértékben megfelelő működésének helyreállítására kevés esély van. 

 

A Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány 2013-2014. években céljainak megfelelő 

pályázatot – megfelelő forrás hiányában – nem tudott meghirdetni. A közalapítvány ingósággal, 

ingatlannal nem rendelkezik. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében az állam 

gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, így az 2013. január 1. napjától már nem 

önkormányzati feladat. Az oktatási feladatoktól eltérő további alapítványi célok Magyarország 

helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében a kötelező 

önkormányzati feladatok körébe tartoznak.  

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a közalapítványt 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. 

 



A fenti jogszabály rendelkezik arról is, hogy „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.”  

 

Álláspontunk szerint a kötelező önkormányzati és állami feladatok ellátásához külön szervezet 

működtetése nem szükséges: a feladatellátás önkormányzati szervezetrendszeren és 

intézményeink útján hatékonyabban ellátható. 

 

Az alapító okirat XI. fejezete a Közalapítvány megszűnése esetére a fennmaradó vagyonról úgy 

rendelkezik, hogy az alapítókra visszaszálló alapítványi vagyont a Közalapítvány céljaihoz 

hasonló célokra kell fordítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására. 

 

Felcsút, 2015. március 19. 

 

 

 

Mészáros Lőrinc 

   polgármester 

Határozati javaslat: 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (III.30.) számú határozata 

A Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány megszüntetéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Megállapítja, hogy a Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány alapító okiratában 

megfogalmazott céljainak megvalósítása a megváltozott jogszabályi és finanszírozási 

körülmények között hatékonyan már nem biztosítható. 

 

2. A 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kéri a Székesfehérvári 

Törvényszéktől a Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány megszüntetését, 

tekintettel arra, hogy az alapító okiratban meghatározott oktatási közfeladat ellátásáról 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében 

2013. január 1. napjától már az állam; az egyéb, alapító okiratban feltüntetett célok 

megvalósításáról pedig Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében Felcsút Községi Önkormányzat saját 

hatáskörben gondoskodik. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszüntetéséhez szükséges 

intézkedéseket tegye meg és a nyilvánosságot helyi sajtó útján, illetve a község 

hirdetőtábláján keresztül tájékoztassa. 

 

4. Megköszöni a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság eddig végzett munkáját. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert, hogy a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi elnöki 

feladatait ellátó személyt a határozati javaslatban foglaltakról értesítse.  

 

5. Felkéri a kuratóriumot, hogy a határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően új 

kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket 

rendezze, a tartós jogviszonyok megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 



6. Felkéri a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi elnöki feladatait ellátó személyt, hogy 

készítse el a Közalapítvány 2014. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, a 2015. 

év eltelt időszakára vonatkozó beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítésére a 

Székesfehérvári Törvényszéknek a Közalapítvány nyilvántartásból való törlését 

kimondó végzése jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül köteles. 

 

7. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturált, Egészséges Felcsútért 

Közalapítvány vagyonának ráeső részét - a hitelezők kielégítése után – a fenntartásában 

működő óvoda fejlesztésére kívánja fordítani. 

 

8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszűnését 

követően - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt közalapítvány vagyonának 

átvételéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon. 

 

Határidő:  2015. június 30. 

Felelős:         Mészáros Lőrinc polgármester 

 


