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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpest Közművelődéséért Alapítvány megszűntetésére 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
A Képviselő-testület a 43/2016. (II.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy 

   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 Jókay Attila, Ozsváth Kálmán, Berényi Erzsébet Matild 
és Perneczky László képviselőket megválasztja. 
   4,  A képviselő-testület felkéri a megválasztott kuratóriumot, hogy az Alapítvány 

törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
A Képviselő-testület döntését követően a megválasztott Kuratórium meghozta a 
végrehajtás érdekében szükséges határozatait. A Kuratórium elnöke a Képviselő-

testület és a Kuratórium határozatai alapján kezdeményezte a Fővárosi 
Törvényszéknél a szükséges intézkedések megtételét és határozatok meghozatalát. 

 
A Fővárosi Törvényszék a 121.Pk.66.442/1991/10 számú végzésével elrendelte az 
Alapítvány törvényes működésének helyreállítását. A végzés 2016. december 14. 

napján emelkedett jogerőre. A Fővárosi Törvényszék a végzésével törölte a korábbi 
képviselőt, a Kuratórium új tagjait és az Alapítvány új képviselőjének személyét 

bejegyezte, továbbá feljogosította a Kuratóriumot az alapítói jogok gyakorlására. 
 

Megállapítást nyert, hogy az állami adóhatóság az Alapítvány adószámát korábban 
felfüggesztette, így a Kuratórium elnöke eljárt a NAV-nál az adószám helyreállítása 
érdekében, melyre 2017. január 1-jei hatállyal sor került. 

 
Az Alapítvány vagyoni helyzetének feltárása érdekében a Kuratórium elnöke 

megkereste az ERSTE Bank Hungary Zrt.-t és a UNICREDIT Bank Hungary Zrt.-t, 
mint a korábban ismert számlavezető pénzintézetek jogutódjait. Az ERSTE Bank 
tájékoztatása szerint, az Alapítvány bankszámlája 2006. 05. 25. napján –10.906, - 

Ft egyenleggel megszűntetésre került, amit a Bank technikai jóváírással rendezett. 
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Az UNICREDIT Bank tájékoztatása szerint, az Alapítvány bankszámlájáról 1999. 12. 
09. napján 5.767.767,63 – Ft átutalásra került az Önkormányzat részére, majd a 
Bank a számlát megszűntette. 

 
A vizsgálat során nem merült fel olyan adat, amely szerint az Alapítványnak 

esetlegesen más fellelhető vagyona lenne. Az Alapítvánnyal kapcsolatos újabb 
érdemi iratanyagot nem sikerült felkutatni. Megállapítást nyert, hogy az Alapítvány 

már hosszabb ideje nem tesz eleget számviteli kötelezettségeinek, viszont ezeket a 
korábbi iratanyag hiányában már nem lehet pótolni. Továbbá nem sikerült olyan 
információkat feltárni, amelyek arra utalnának, hogy az Alapítvány 2000. óta 

bármilyen érdemi tevékenységet folytatott volna. 
 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Alapítvány jelenleg már nem rendelkezik 
vagyonnal, így nem áll rendelkezésre forrás az alapítványi célok megvalósítására. 
 

Az Alapítvány mintegy két évtizedig „alvó állapotban” volt, így a Fővárosi 
Főügyészség megkeresésekor az Önkormányzatnak nem voltak és nem is lehettek 

pontos információi a szervezet vagyoni helyzetéről. A tényleges helyzet feltárása 
csak akkor volt lehetséges, ha az Alapítvány törvényes működése helyreállításra 
kerül, az Alapítványnak ismét lesz vezető szerve és bejegyzett képviselője. A 

Képviselő-testület, majd a Kuratórium fenti döntései nélkül nem lett volna 
feltárható az Alapítvány vagyoni helyzete, nem derülhetett volna ki, hogy a céljai 

megvalósítása érdekében tud-e tovább működni. 
 
Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége, az alapító okiratban meghatározott 

célkitűzések megvalósítása vagyon hiányában nem lehetséges, így az Alapítvány 
további működésének feltételei nem állnak fenn. 

 
A Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az alapítvány megszűnik, ha az 
alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy 

más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód. 
Az említett megszűnési feltételek fennállását támasztja alá, hogy 

- az Alapítványnak nincs fellelhető vagyona, 
- az alapító okiratban megfogalmazott célok vagy más közművelődési feladatok 
vagyon hiányában nem valósíthatóak meg, 

- a feltárt információk alapján megalapozottan kimondható, hogy az Alapítvány az 
elmúlt több, mint 15 évben érdemben nem működött, 

- az Alapítvány korábbi iratanyaga nem lelhető fel, így a szükséges számviteli 
hiányok, bevallások pótlására nincs lehetőség. Ezen hiányok pótlása nélkül az 
Alapítvány nem működhet. 

 
A megszűntetés érdekében szükséges intézkedéseket az alapítói jogok 

gyakorlójának, esetünkben a Kuratóriumnak kell megtennie. 
 

Az Alapítvány Kuratóriuma 2017. március 30-án az alábbi határozatot hozta: 
„A Kuratórium javasolja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testülete értsen egyet az Alapítvány megszűntetésére irányuló eljárás 

megindításával és kérje fel a Kuratóriumot az ezzel kapcsolatos intézkedések 
megtételére.” 

 
Az Alapítvány működése helyreállításának megkísérlése indokolt volt, hiszen e 
nélkül nem lett volna lehetőség az Alapítvány vagyoni és számviteli helyzetének 
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feltárására, a szükséges vizsgálódások lefolytatására. A feltárt tények alapján 
viszont az Alapítvány további fenntartása nem lehetséges. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni. 
 

 
 

Újpest, 2017. április 10. 
 
 

 
     

         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 

 
 

 
Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület az Újpest Közművelődéséért Alapítvány Kuratóriumának 
javaslata alapján egyetért azzal, hogy az Alapítvány megszűntetésére irányuló 

eljárás megindításra kerüljön. Egyben felkéri a Kuratóriumot az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 

Felelős: polgármester és a Közművelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
Határidő: folyamatos 

 


