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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. szeptember 24-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány megszűnésére tekintettel 

vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása  

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat – az alapítói jogok gyakorlása tekintetében jogutódja a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) –, valamint Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a közoktatás körzeti, térségi és országos feladatainak 

támogatására 1997-ben létrehozta a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítványt. 

 

Az 1997. június 4. napján kelt Alapító Okiratban foglaltak alapján, induló vagyonként mindkét 

alapító 1.000.000,- Ft összegű készpénzt bocsátott a közalapítvány rendelkezésére.  

 

A közalapítvány folyamatos működését évente az éves központi költségvetésből nyújtott állami 

támogatás mellett a két alapító hozzájárulása biztosította.  

 

A közalapítvány vagyonát azonban 2014. évre teljes mértében felhasználta, melynek következtében 

az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítása lehetetlenné vált. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ának 2013. január 1. napi 

hatálybalépését követően az egyes köznevelési feladatok – melyek ellátása érdekében a 

Közalapítvány létrejött – már nem a helyi önkormányzat által ellátandó feladatok közé tartoznak, 

hanem állami feladatnak minősülnek, így a Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében 

állami támogatásra a jogszabályváltozást követően már nem volt jogosult. A helyi önkormányzat 

által ellátandó feladatok közé tartozik az óvodai ellátás, melyet az önkormányzat az óvodák 

támogatására létrehozott alapítványokon keresztül valósít meg. Fentiekben kifejtettek 

eredményeként a közalapítvány céljának megvalósítása anyagi nehézségei miatt lehetetlenné vált, 

továbbá a közalapítvány céljának módosítására sincs lehetőség. Szintén fontos megjegyezni, hogy a 

jogszabályi rendelkezések értelmében az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 

 

Mindezeket figyelembe véve a közalapítvány 2014. augusztus 12. napján tartott kuratóriumi ülésén 

döntött arról, hogy tekintettel arra, hogy a közalapítvány anyagi forrásai kimerültek, és a 

megváltozott jogszabályi környezet miatt céljának ellátása lehetetlenné vált, valamint céljának 

módosítására sincs módja, ezért felhatalmazza a kuratórium elnökét, hogy a közalapítvány 

megszűnési okára vonatkozóan az alapítói jogokat gyakorlókat értesítse. 

 

A fentebb részletezetteket figyelembe véve jelen esetben a közalapítvány megszűnésének jogalapját 

az adja, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy 

más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód.  



 

Mindezek mellett az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében kimondja, hogy 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.  

 

A közalapítvány alapítóinak képviseletében az SZGYF ezt követően a nyilvántartó Kecskeméti 

Törvényszéken bejelentette a megszűnési okot, és kezdeményezte a közalapítvány megszűnésének 

megállapítása iránti eljárást.   

 

A jogszabály szerint az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a megmaradó vagyon az 

alapító okiratban megjelölt személyt illeti, mindazonáltal 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 előírások értelmében azonban a 

nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító 

okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról. 

 

A Kecskeméti Törvényszék eljárása során megkereste az alapítókat azon célból, hogy 

nyilatkozzanak a közalapítvány részére juttatott, még meglévő vagyon felosztására vonatkozóan.   

 

Ezen rendelkezések alapján a közalapítvány kuratóriuma javaslatot tett a vagyontárgyainak 

elhelyezésével kapcsolatosan. A készletként kimutatott festményeket azon intézményekben 

javasolta továbbra is elhelyezni, amelyekben jelenleg is megtalálhatóak. Erre vonatkozó igényüket 

az érintett intézményeket támogató alapítványok nyilatkozatban bejelentették a közalapítvány 

számára. A festményekről készített kimutatás, valamint az alapítványok igénybejelentése az 

előterjesztés mellékletét képezik.  

 

A közalapítvány a Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. VII. emelet 723. számú irodájában elhelyezett 

irodabútorokat (4db szekrény, 1 db nyitott polc, 1db íróasztal), valamint az ezen irodahelyiség 

beépített szekrényében található páncélszekrényt az SZGYF részére javasolta átadni, tekintettel 

arra, hogy a nem selejtezhető ügyiratokat továbbra is tárolni kell.     

 

Figyelembe véve, hogy az Alapító Okirat a jogutód nélküli megszűnés esetére a vagyonról nem 

rendelkezik, az idézett jogszabályi előírások értelmében az alapítóknak kell rendelkeznie a 

Közalapítványnak jutatott vagyonról, ellenkező esetben azt a nyilvántartó Kecskeméti Törvényszék 

eljárása során jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja.   

 

A törvény által biztosított lehetőségre tekintettel javaslom, hogy az önkormányzat a Bács-Kiskun 

Megye Közoktatásáért Közalapítvány vagyontárgyai között szereplő készletként kimutatott 

festményeket a jelenlegi birtokos intézményeket támogató alapítványok részére, a közalapítvány 

által javasolt módon adja át.   

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint dönteni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. szeptember 

 

                            Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                    polgármester 



 HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

...../2015. (IX.24.) határozata 

 

A Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány megszűnésére tekintettel 

vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester /2015. számú előterjesztését és 

a következő határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat által a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért 

Közalapítvány részére alapítóként jutatott, a közalapítvány kuratóriumának elnöke által tett 

vagyonfelosztási javaslatban készletként kimutatott festményeket, a vagyonfelosztási 

javaslatban szereplő alapítványok részére átadja.   

 

2. A közgyűlés felkéri továbbá Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a döntésről, a 

szükséges intézkedések megtételének céljából a Közalapítvány alapítóinak képviseletében 

eljáró SZGYF-et tájékoztassa. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


