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Szám:  241- ……/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. február 26-i ülésére 
 
Tárgy: „Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány 

megszüntetése                
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minısített többség       
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Község a rászoruló gyermekek, anyák 
támogatására, fejlıdésük elısegítésére és egészségük megırzésére létrehozta az „Alsónémedi 
Gyermekekért és Anyákért Közalapítványt” (székhelye: 2351 Alsónémedi, Ady Endre u. 
24.; nyilvántartási száma: AM-2432.). 
A Közalapítvány 2013. január 24-i kuratóriumi ülésén olyan döntés született, hogy a 
kuratórium felkéri az Alapítót, hogy kezdeményezze a Közalapítvány megszőntetését, mert az 
általa ellátott közfeladatok más módon, Alsónémedi Nagyközség Védınıi Szolgálatán 
keresztül, hatékonyabban biztosítottak. 
A 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a bíróság nemperes eljárásban abban az 
esetben is megszüntetheti a Közalapítványt, ha az Alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a 
közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy szervezeti keretben hatékonyabban 
biztosítható. 
 
A 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdése értelmében a Közalapítvány megszőnése esetén 
az Alapító köteles a megszőnt Közalapítvány vagyonát – a hitelezık kielégítése után – a 
megszőnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és errıl a nyilvánosságot 
megfelelıen tájékoztatni. 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Közalapítvány megszüntetésére a hatályos 
jogi szabályozás alapján három lépésben kerül sor.  
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Elıször egy elızetes eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék határozatot hoz arról, hogy 
a Közalapítvány megszüntethetı. Ezt követıen a Képviselı-testületnek, mint Alapítónak 
döntenie kell a Közalapítvány végelszámolási eljárásának megindításáról, választania kell egy 
végelszámolót, intézkedni kell a végelszámoláshoz szükséges hitelezıi felhívás, a mérlegek és 
a vagyonfelosztási javaslat elkészítése iránt. Harmadik lépésben pedig az elkészült és 
megjelent felhívások alapján el kell fogadnia a Képviselı-testületnek a végelszámolási 
zárómérleget, a vagyonfelosztási javaslatot, valamint döntenie kell a Képviselı-testületnek 
arról, hogy a jogszabály által megkövetelt dokumentumok benyújtásával kéri a Budapest 
Környéki Törvényszéktıl a Közalapítvány törlését. 
A folyamat – ügyvédünk tájékoztatása szerint -  biztos, hogy nem lesz rövid, a bíróság eljárás 
gyorsaságát ismerve, akár több, mint egy évig is eltarthat, mire megszületik a törlı határozat. 
  

A jelen elıterjesztésben szereplı határozat a Közalapítvány megszüntetésének elsı jogszabály 
által megkövetelt alapítói döntése.  
A fenti elızmények és jogszabályi rendelkezések alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselı-
testület az alábbi határozatot szíveskedjen megtárgyalni és meghozni: 
 
     Határozati javaslat 

…/2013. (II.26.) KT határozat 
1. A Képviselı-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy kezdeményezi 

az „Alsónémedi Gyermekekért és Anyékért Közalapítvány” (székhely: 2351 
Alsónémedi, Ady Endre u. 24.; nyilvántartási száma: AM – 2432.) megszüntetését 
a Budapest Környéki Törvényszék elıtt nem peres eljárás keretében. 

 
2. A Képviselı-testület, mint alapító arra való tekintettel kezdeményezi az 

„Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” megszüntetését, mert az 
általa végzett közfeladatok (a rászoruló anyák és gyermekek támogatása, 
fejlıdésük elısegítése és egészségük megırzése) Alsónémedi Nagyközség Védınıi 
Szolgálatának keretében hatékonyabban megvalósíthatóak. 

 
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Alsónémedi 

Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” megszüntetésével kapcsolatos 
további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
4. A Képviselı-testület alapítói jogkörben eljárva kezdeményezi, hogy a megszőnı 

Közalapítvány vagyona a végelszámolási eljárás után az Alapítóhoz kerüljön 
vissza. Kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a megszerzett vagyont 
a megszőnt Közalapítvány céljaira fordítja, azt teljes egészében átadja 
Alsónémedi Nagyközség Védınıi Szolgálatának. 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
Kapja:  Kuratórium elnöke, ügyvéd 
 
Alsónémedi, 2013. február 21.        
             Vincze József 
           Polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
  
    Dr. Percze Tünde 
            jegyzı 


