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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 1992-ben hozta létre a Dombóvári „Kisgimnazistákért”
Alapítványt a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás feltételeinek javítása érdekében. A
szervezet az önkormányzati alapítás miatt közalapítvány, így viszont némileg eltérő
rendelkezések is vonatkoznak rá egy közalapítványnak nem minősülő alapítványhoz
képest.
Az alapítványi célok a következők:
• elősegíteni a nyolcosztályos gimnáziumi oktatást folytató dombóvári
középiskolában a nyelvoktatás feltételeinek javítását,
• hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak
szervezéséhez,
• elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását.
A szervezet rendelkezik közhasznú minősítéssel, illetve szerepel a regisztrált szja 1%os civil kedvezményezettek között, bevétele is tulajdonképpen csak az szja
felajánlásokból származik.
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 óta már állami fenntartású, így az
önkormányzat kevésbé kötődik hozzá. A középiskola mellett ugyanakkor más
alapítványok is működnek, ezek közül a legjelentősebb a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziumért Alapítvány, mellyel az önkormányzatunknak is van együttműködése a
gimnáziumi ösztöndíjprogram kapcsán. A további alapítványok:
• Balázs György Alapítvány a „legjobb matematikusért”,
• Bárány Vera Alapítvány a legjobb lány tanuló elismerésére,
• Buda Imre Alapítvány a természettudomány és idegen nyelv terén elért legjobb
tanulmányi eredmény jutalmazására.
Az alapítói jog gyakorlása nyilvánvalóan nem jelent terhet a képviselő-testületre, ez
tulajdonképpen a kuratórium megválasztásában merül ki (a megbízatás a választási
ciklus idejére szól). A tagok kijelölésében a Gimnázium igazgatója van segítségünkre,
aki a tanárok, szülők közül javasol személyeket. Az új civil törvény és Polgári
Törvénykönyv miatti változások az alapító okiraton egyébként átvezetésre kerültek, a
szervezet céljának megfelelően működik. Az Alapítvány fenntartása ugyanakkor
természetszerűleg költséggel is jár (bankszámlavezetés, könyvelés).
A fentiekre tekintettel már korábban is felmerült, hogy az Alapítvány alapítói jogát
adjuk át, illetve olvadjon bele valamelyik másik gimnáziumi alapítványba, mivel így a
vagyona továbbra is a Gimnázium javát tudja szolgálni az alapítói célnak megfelelően.
A kuratóriumi elnök a 2017. évi beszámolójában is felvetette, hogy javasolt a
gimnáziumi alapítványok összevonása. Sajnos a közalapítványokra vonatkozó
speciális törvényi rendelkezés (2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja)
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tiltja, hogy közalapítvány alapítvánnyal egyesüljön, vagyis jogutóddal való
megszüntetésre ilyen formában nincs lehetőség.
Emiatt vetődött fel a jogutód nélküli megszüntetés, mint kényszerű megoldás azzal,
hogy a megmaradó vagyont az önkormányzat természetesen a Gimnázium
támogatására fordítaná közvetlenül, vagy a másik alapítványon keresztül.
A Polgári Törvénykönyv szerint az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt, de egy
másik törvény lehetővé teszi a közalapítványok megszüntetését. Az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a közalapítványt 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. A fenti jogszabály rendelkezik arról is, hogy 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. A Dombóvári Fiatal
Értelmiségért Közalapítvány megszüntetését is ez alapján kezdeményezte a képviselőtestület 2013-ban, a végleges törlésre pedig három év múlva került sor. A teljes
folyamat végig viteléhez szükséges a kuratórium aktív közreműködése.
A megszüntetésre vonatkozó törvényi feltétel alátámasztására elsősorban az
szolgálhat, hogy a kedvezményezett Gimnázium már állami fenntartásba tartozik,
vagyis e tekintetben az önkormányzat nem lát el közfeladatot, illetve az intézményi
oktatás feltételeinek javítására, továbbá a tanulók tanulmányainak segítésére más
módon is van lehetősége.
A Közalapítvány jelenleg néhány százezer forintos pénzeszközzel rendelkezik a
bankszámláján, vele szemben fennálló követelés nem ismert, illetve eszközök
formájában van nagyobb vagyona. Azt szükséges megemlíteni, hogy a megszüntetés
(végelszámolás) kapcsán is merülnek fel költségek (jogi ügyintézés, cégközlönyben
való megjelentetések). Javaslom, hogy ezeket vállalja át az önkormányzat.
A megszüntetés kezdeményezése alapján a Szekszárdi Törvényszéknek kell határozni
arról, hogy a Közalapítvány megszüntethető. Ezt követően kell dönteni a
Közalapítvány végelszámolási eljárásának megindításáról, választani kell egy
végelszámolót, intézkedni kell a végelszámoláshoz szükséges hitelezői felhívás, a
mérlegek és a vagyonfelosztási javaslat elkészítése iránt. Az elkészült és megjelent
felhívások alapján el kell fogadni a végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási
javaslatot. A végelszámolást követően kérelmezni kell az Alapítvány nyilvántartásból
való törlését.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
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Határozati javaslat
a Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány megszüntetésének
kezdeményezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján alapítói
jogkörben eljárva úgy határoz, hogy kezdeményezi a Dombóvári
„Kisgimnazistákért” Alapítvány (székhely: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky
utca 2., nyilvántartási száma: 17-01-0000007, régi szám: 7/1992)
megszüntetését, mivel a nyolcosztályos gimnáziumi oktatást folytató
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium fenntartója már nem Dombóvár Város
Önkormányzata, továbbá az Alapítvány által végzett közfeladat ellátása más
módon – a Gimnázium, illetve az intézményt segítő más szervezet
támogatásával – hatékonyabban megvalósítható.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel
kapcsolatos további szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Dombóvári „Kisgimnazistákért”
Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Dombóvári
„Kisgimnazistákért” Alapítvány vagyonát a bírósági nyilvántartásból való törlés
után a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium, valamint a gimnáziumi
tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok támogatására használja fel.
4. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Alapítvány mindenkori kuratóriumi
tagjainak az Alapítvány érdekében kifejtett tevékenységükért.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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