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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpest Közművelődéséért Alapítvány helyzetének 

rendezésére  
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
1991. május 24-én a BUDAPRINT Pamutnyomóipari Vállalat (1036 Budapest, 
Fényes Adolf utca 19-21.) és a Bauwelt (Ausztria, Wien, Bruckner Str. 8.) - 1041 
Budapest, Bajcsy Zsilinszky utca 14. szám alatti székhellyel - létrehozták az Újpest 
Közművelődéséért Alapítványt. Az Alapítvány alapító okirat szerinti céljai: 

- az újpesti iskoláskorú gyermekek közművelődésének segítése, 
- a felnőtt lakosság kulturális és közművelődési lehetőségeinek gyarapítása, 
- a megszűnő Dallos Ida Művelődési Házban folyó közművelődési tevékenység 
kiváltása. 

 
Az alapítók 10.000.000,- Ft induló vagyont bocsátottak az Alapítvány 
rendelkezésére. Az alapító okirat értelmében a kuratórium tagjait (elnök + 4 tag) 
az Újpesti Képviselő-testület jogosult kijelölni a tagjai sorából azzal, hogy a 
kuratórium mindenkori elnöke a Közművelődési és Oktatási Bizottság elnöke. 
 
1995-ben a Képviselő-testület a kuratórium elnökének Egerszegi Krisztinát, 
tagjainak Daróczi Lajost, Eiselt Gézát, Simonfi Sándort és Tóth Józsefet jelölte. Az 
Alapítvány 1995. június 20-án kelt beszámolója szerint az alapítvány 
CREDITANSTALT Rt.-nél vezetett bankszámláján 4.987.162,83,- Ft, az AGROBANK 
Rt.-nél vezetett bankszámláján 637,20- Ft volt. Az Alapítvány vagyonát az alapító 
okirat szerint a kuratórium kezelte. 
 
A Képviselő-testület a 262/1999. (XI.30.) önko. határozatával úgy döntött, hogy az 
Újpest Közművelődéséért Alapítvány kuratóriumi elnökének Sajóhelyi Gábort (a 
Közművelődési és Oktatási Bizottság elnökét); tagjainak Bálint Andrea, Bujdosó 
Miklósné, Hollósi Antal és Merczel András képviselőket választja meg. A Képviselő-
testület egyben kezdeményezte az Alapítvány számláján lévő összeg átutalását az 
Önkormányzat számlájára, majd az átutalás megtörténte után az Újpest 
Közművelődéséért Alapítvány megszüntetését. Az 1999-es képviselő-testületi 
előterjesztésben szerepelt, hogy az Alapítvány 1996. óta ténylegesen nem 
működik, az Alapítvány rendelkezésére álló vagyon 1999. szeptember 30. állapot 
szerint 5.767.767,- Ft volt. 
 
Ezzel egyidőben egyébiránt a Képviselő-testület kezdeményezte a hasonló 
körülmények között, az Újpesti Ipartestület közreműködésével létrehozott Újpest 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 

2

Közbiztonságáért Alapítvány megszüntetését is, amely – a civil szervezetek 
nyilvántartásában szereplő adatok tanúsága szerint – megtörtént. 
 
Az új kuratórium bejegyzésére, illetve az Alapítvány megszűntetésére az Alapítók 
intézkedése hiányában nem került sor, így valószínűsíthetően az Alapítvány 
vagyona felől sem történt rendelkezés. Az alapítói jogokat gyakorló BUDAPRINT 
Pamutnyomóipari Vállalat utóbb felszámolási eljárásban jogutód nélkül megszűnt. 
 
Az 1999-ben megválasztott kuratórium bejegyzésének hiányába, a civil szervezetek 
nyilvántartásában jelenleg is Egerszegi Krisztina szerepel az Alapítvány 
képviselőjeként. Egerszegi Krisztina az Ügyészség felhívására úgy nyilatkozott, 
hogy mivel bizottsági elnöki tisztsége 1998-ban megszűnt, így ezt követően az 
Alapítvánnyal is megszakadt a kapcsolata. Egerszegi Krisztina megkeresésünkre a 
2016. február 11-i válaszlevelében korábbi nyilatkozatát megismételve kijelentette, 
hogy az Alapítvánnyal kapcsolatban 1998 őszét követő időszak vonatkozásában 
nem áll rendelkezésére további információ. 
 
Az Alapítvány ügyében a Fővárosi Főügyészség Magánjogi Osztálya törvényességi 
eljárást folytat. Ennek során az Ügyészség megkereste Németh Edit Éva képviselő 
Asszonyt, mint a Közművelődési és Oktatási Bizottság elnökét, hogy nyilatkozzon 
az Alapítvánnyal kapcsolatos ismereteiről. Az ügyészségi vizsgálat alapja, hogy az 
Alapítvány nem tett eleget a beszámolója nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
kötelezettségének. A vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy az Alapítvány 
ténylegesen működik-e, illetve a törvényes működése helyreállítható-e. Ennek 
hiányában az Ügyészség a Fővárosi Törvényszéknél kezdeményezheti az Alapítvány 
megszüntetését. A megkeresést követően folytatott vizsgálatunk eredményeként 
sikerült a fenti tényeket feltárni. 
 
Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy az 1999-ben megvolt alapítványi vagyon 
felhasználásra került. Egerszegi Krisztina hivatkozott nyilatkozatai, illetve az új 
kuratórium nyilvántartásba vételének hiánya miatt az Alapítványnak nem volt olyan 
képviselője, aki az alapítványi vagyon felett jogszerűen rendelkezni tudott volna. 
 
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célok 
összhangban állnak Önkormányzatunk törvényben meghatározott közművelődési 
feladataival és vélelmezhetően az Alapítványnak van még fel nem használt 
vagyona, így indokoltnak látszik az Alapítvány törvényes működése 
helyreállításának kezdeményezése. Figyelemmel az alapító okiratban meghatározott 
alapítványi célokra, Önkormányzatunknak erkölcsi kötelezettsége is mindent 
megtenni annak érdekében, hogy az esetlegesen még meglévő vagyon az eredeti 
célok megvalósítására felhasználható legyen. A törvényes működés 
helyreállításának hiányában a Fővárosi Törvényszék elrendelné az Alapítvány 
megszűntetését és a vagyon feljutatására végelszámolót rendelne ki. Ebben az 
esetben nem lenne biztosított a vagyon eredeti cél szerinti felhasználása, mert a 
kialakult bírói gyakorlat értelmében a fennmaradó alapítványi vagyont a bíróság 
egy központi alapba helyezi, ahonnan a civil szervezetek pályázati úton nyerhetnek 
támogatást. 
 
A törvényes működés helyreállításának első lépéseként az Alapítvány jelenlegi 
alapító okiratának megfelelően a Képviselő-testületnek meg kell választania a 
kuratórium tagjait. Ezt követően az új kuratóriumnak kezdeményeznie kell a 
Fővárosi Törvényszéknél - az alapítói jogokat gyakorló jogutód nélküli 
megszűnésére tekintettel – a szükséges döntések meghozatalát, az alapító okirat új 
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Polgári Törvénykönyvvel összhangban álló módosítását, illetve az alapítói jogok 
további gyakorlásáról való döntést. A Bíróság pozitív döntését követően lesz a 
kuratórium abban a helyzetben, hogy az Alapítvány a vagyonát felkutassa és az 
elmaradt számviteli dokumentumokat pótolja. 
 
 
 
Újpest, 2016. február 18. 
 
 
 
     
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
   1, A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Újpest Közművelődéséért 
Alapítvány törvényes működése helyreállításra kerüljön és kezdeményezi a Fővárosi 
Törvényszéknél a szükséges intézkedések megtételét. 
 
   2, A Képviselő-testület kezdeményezi a Fővárosi Törvényszéknél az Újpest 
Közművelődéséért Alapítvány nyilvántartásban szereplő kuratóriumának 
felmentését, Egerszegi Krisztinának az Alapítvány nyilvántartott képviselőjének a 
nyilvántartásból történő törlését. 
 
   3, A Képviselő-testület az Újpest Közművelődéséért Alapítvány alapító 
okiratában foglaltakkal összhangban az alapítvány kuratóriumának elnökévé 
Németh Edit Éva képviselőt, a Közművelődési és Oktatási Bizottság elnökét, a 
Kuratórium további 4 tagjává ………………………………………………………………………………....... 
képviselőket megválasztja. 
 
   4, A képviselő-testület felkéri a megválasztott kuratóriumot, hogy az Alapítvány 
törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős: polgármester és a Közművelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
Határidő: folyamatos 
 


