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Iktatószám: 155-125/2021. 

Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. december 20-i rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: „Tordas Községért Közalapítvány” megszüntetése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tordas Községért Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány) Tordas Község 

Önkormányzata 2004. szeptember 15-én hozta létre, melyet a Fejér Megyei Bíróság Pk. 

63.941/2004/5. számú végzésében 828. sorszám alatt nyilvántartásba vett. 

 

A Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte: 

 

 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 kulturális tevékenység, 

 kulturális örökség megóvása, 

 műemlék védelem, 

 természetvédelem, állatvédelem, 

 környezetvédelem, 

 sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

 közrend és a közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 

 közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető – szolgáltatások, 

 közforgalom számára megnyitott út, híd fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység 

 

A Közalapítvány alapításkori induló vagyona 500 000,- Ft volt. 

 

A Kuratórium elnöke és a tagjai 2021. október 31-i dátummal lemondtak. 

 

Az alapítvány megszüntetésének jogi hátterét elsősorban a Polgári Törvénykönyv határozza 

meg, azonban a közalapítványok tekintetében vannak speciális rendelkezések. 

 

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

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §  

 

„(4) 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 

 

(5) 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” 
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A Közalapítvány feladatait már csak részben látja el, mert a felújított Hangya Művelődési Ház 

keretében, a Tordasi Sportegyesületben és a településen lévő más civil szervezetekben 

hatékonyan végzik a Közalapítvány feladataihoz tartozó tevékenységeket. Ezen felül a 

kuratórium tagjai lemondtak, új tagokat az alapító nem tud kijelölni.  

 

A Közalapítvány vagyona a Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány alapító 

okirata 14. pontja alapján az Alapítót illeti meg, s azt a Közalapítvány céljaihoz hasonló 

célokra kell fordítani, amiről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. 

 

A határozat hozatalhoz minősített többség szükséges. 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (XII. 20.) határozata 

a „Tordas Községért” Közalapítvány megszűnéséről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító  

1. megállapítja, hogy „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okirat szerinti céljai 

szerinti közfeladat ellátásának biztosítása más módon és más szervezeti keretben, 

hatékonyabban megvalósítható, ezért a Közalapítvány megszűnéséről és törléséről 

határoz.  

 

2. úgy dönt, hogy „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okirat szerinti feladatait 

Tordas Község Önkormányzata veszi át.  

 

3. úgy dönt, a megszűnt „Tordas Községért” Közalapítvány – a hitelezők kielégítése után 

fennmaradt – vagyonát Tordas Község Önkormányzata veszi át és azt 

költségvetésében a Közalapítvány közhasznú céljainak megvalósításával egyező célra 

fordítja. 

 

4. felkéri és meghatalmazza a Polgármestert, hogy „Tordas Községért” Közalapítvány 

megszüntetéséről és a 3. pont szerinti intézkedéséről a nyilvánosságot közleményben 

tájékoztassa, valamint a Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos polgári 

nemperes eljárás során az Önkormányzat, mint alapító képviseletében járjon el. 

 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő:1-2. pont: azonnal 

3-4 .pont: 2022. május 31. 


