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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1992. áprilisában alapította a „Dr.
Winkler Károly” Egészségügyi Közalapítványt. Az alapítvány célja az egészségügyi
alapellátást biztosító, tapolcai 2. számú gyermek körzeti orvosi rendelő – az
önkormányzat feladatain túlmenő – magasabb szintű műszerezettségének
támogatása.

Az alapítvány alapító okiratát a Képviselő-testület 1997. júniusában módosította, az
alapítvány célját egészítette ki. A módosítás alapján az alapítvány a tevékenységét
pártpolitika-mentesen végezte.

2001-ben ismételten módosította a Képviselő-testület az alapító okiratot. A Veszprém
Megyei Főügyészség javaslatára az alapítványt egyesítette a „Maura Nővér”
Egészségügyi Közalapítvánnyal. Az alapító okirat módosítását a Veszprém Megyei
Bíróság PK. 60 235/1992/12. számon hozott végzésével jóváhagyta. Majd 2002-ben
újabb alapító okirat módosításra került sor. Az alapítvány bankszámlavezetője a
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet lett.

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.

Az alapítvány képviseletét ellátó elnökhelyettes által elkészített és megküldött
beszámolóban az elnökhelyettes-asszony jelezte, hogy az alapítvány kuratóriuma az
elmúlt év során tevékenységet nem fejtett ki.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) 74/E. §
(3) bekezdése alapján a bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt
megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-
változás folytán a bejegyzést meg kell tagadnia. A bíróság az alapító kérelme alapján
az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné
vált.

A Ptk. 74/E. § (5) bekezdése kimondja, hogy a megszűnt alapítvány vagyonát – az
alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában – a bíróság hasonló célú alapítvány
támogatására köteles fordítani.

Az alapítvány alapító okiratának 11. pontja szerint az alapítvány bármely okból
történő megszűnése esetén annak vagyona a Tapolca, Berzsenyi utca 7. szám alatti
gyermekorvosi rendelőben működő gyermekorvosi rendelőben működő
gyermekorvosi körzetekre száll.

A fentieken túl a Tapolcai Városi Ügyészség is megkereste az Önkormányzatot, mint
az alapítvány alapítóját. 2011. évi vizsgálati tervében foglalt előírás értelmében a
2009. január 1. napjától 2011. március 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában az
egészségügyi célú alapítványok működésének törvényességét vizsgálta meg, köztük
a „Dr. Winkler Károly” Egészségügyi Közalapítvány működését is.

A Ptk. 74/F § (1) és (2) bekezdése alapján az alapítvány működése felett az
ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
Ha az alapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész
a bírósághoz fordulhat. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az alapítvány
kezelőjét, hogy az alapítvány a jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre. A
határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt megszünteti.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kuratórium elnöke, dr. Varga Márta két
éve nyugdíjba ment, az alapítvány ügyeivel nem foglalkozik. Tudomása szerint a
kuratórium elnöke a mindenkori körzeti orvos. Az elnöki feladatokat ellátó Dr.
Dorner Máriát a vizsgálat során nem tudták meghallgatni. Az Ügyészség ezért
kezdeményezte új kuratórium kijelölése érdekében az alapító okiratnak az alapítók
általi módosítását.

Az alapítók nem akarják módosítani az alapító okiratot, az elnökhelyettes-asszony
ismételten javaslatot tett az alapítvány megszüntetésére.



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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a „Dr. Winkler Károly”
Egészségügyi Közalapítvány
megszüntetését a Veszprém Megyei
Bíróságnál kezdeményezi.
A Képviselő-testület tisztelettel megköszöni
az alapítvány munkáját.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
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