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Meghívott: Balázsné Kiss Éva, kuratóriumi elnök

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1996. áprilisában alapította az 
Alapítvány a Sérült és Fogyatékos Gyermekek Javára Közalapítványt. Az alapítvány
célja a sérült és fogyatékos (autista, Down-kóros, imbecillis és mozgássérült)
gyermekek adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesítésének 
támogatása volt.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja szerint a
közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a közalapítvány 
működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait nyilvánosságra hozni köteles.

A Tapolca Város Önkormányzata által alapított közalapítványok működéséről szóló 
beszámolók megtárgyalását, illetve azok elfogadását a Képviselő-testület minden 
évben napirendjére tűzi. Az előterjesztés összeállításához a közalapítványok az éves 
működésről, tevékenységről, elért céljairól részletes beszámolót készítenek.  

A 2011. évi tevékenységről benyújtott beszámolóból megállapítható, hogy az 
alapítvány az utóbbi években az alapítványi célnak megfelelő tevékenységet nem 
fejtett ki, konkrét alapítványi célt nem ért el.



Az alapítvány kuratóriumi elnöke a beszámolóban, 2011. május 25-én kelt levelében
kérelemmel élt az alapító, Tapolca Város Önkormányzata felé, melyben az alapítvány
megszüntetését kezdeményezte. A megszüntetést azzal indokolja, hogy az alapítvány
számlájára egyre kevesebb pénz érkezik, pályázaton nem tudtak részt venni,
továbbá, hogy az általuk kitűzött cél ma már más szervezetek által valósul meg (pl. 
ÉFOÉSZ). Az alapítvány nem valósítja meg azt a szándékot, melyre létrehozták.

A kuratórium 2012. április 17-i ülésén a megszüntetést támogatta.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdése alapján 
a bíróság az alapító kérelme alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány
céljainak megvalósítása lehetetlenné vált.

Az alapítvány alapító okiratának 13. pontja szerint a közalapítvány megszűnése 
esetén annak vagyona az alapítót illeti meg, aki azt köteles a közalapítvány céljához
hasonló célra fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Alapítvány a Sérült és Fogyatékos
Gyermekek Javára Közalapítvány
megszüntetését a Veszprémi Törvényszéknél
kezdeményezi.

A Képviselő-testület tisztelettel megköszöni az 
alapítvány munkáját.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. június 4.

Császár László
polgármester




