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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1992. áprilisában alapította a Dr. 
Lódner Nándor Egészségügyi Közalapítványt. Az alapítvány célja az egészségügyi
alapellátást biztosító, tapolcai 3. számú felnőtt körzeti orvosi rendelő –az 
önkormányzat feladatain túlmenő– magasabb szintű műszerezettségének 
támogatása.

Az alapítvány alapító okiratát a Képviselő-testület több ízben módosította a 
kuratóriumi elnök, valamint a tagok személyében beállt változások miatt. Ezek a
módosítások a Veszprém Megyei Bíróság nyilvántartásában átvezetésre kerültek.

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.  



Az évek során benyújtott beszámolókból megállapítható, hogy az alapítvány az
utóbbi években különösebb tevékenységet nem fejtett ki, konkrét alapítványi célt
nem ért el.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke 2012. február 13-án kelt levelében kérelemmel élt
az alapító, Tapolca Város Önkormányzata felé, melyben az alapítvány
megszüntetését kezdeményezi. A megszüntetést azzal indokolja, hogy az alapítvány
kuratóriuma az elmúlt év során tevékenységet nem fejtett ki, az alapítvány bevételét
képező felajánlások évről-évre csökkennek, a befolyt összegből a célul kitűzött 
magasabb szintű műszerezettséget megvalósítani nem lehet, továbbá az adóhatóság 
az SZJA 1% -os felajánlásokból történő részesedésből az alapítványt kizárta, így 
gyakorlatilag a bevételi forrás teljeséggel megszűnt. 
(Az adóhatóság határozatából egyébként megállapítható, hogy az alapítvány részére
2007-2010. között, azaz 4 év alatt összesen 47.181,- Ft került kiutalásra az SZJA 1% -os
felajánlásokból.)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) 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 11. pontja szerint az alapítvány bármely okból
történő megszűnése esetén annak vagyona a 3. számú orvosi körzetre száll. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Dr. Lódner Nándor Egészségügyi
Közalapítvány megszüntetését a Veszprémi
Törvényszéknél kezdeményezi.

A Képviselő-testület tisztelettel megköszöni az 
alapítvány munkáját.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
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Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. május 23.

Császár László
Polgármester




