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ELŐTERJESZTÉS 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018 október 18-i soros ülésére 

a Marcali Fürdőért Közalapítvány megszűntetéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Marcali Fürdőért Közalapítvány alapító okirata szerint a kuratóriumi tagokat az alapító 

jelöli ki, illetve az alapító hozza létre a felügyelő bizottságot. A tisztség annak elfogadásával 

jön létre. Az alapítvány szerveinek tagsága a betöltött tisztségről történő lemondással 

megszűnik. 

 

A Marcali Fürdőért Közalapítvány tisztségviselői – a Kuratórium és a Felügyelő 

bizottság elnöke és tagjai - benyújtották lemondásukat Marcali Város 

Önkormányzatához, mint alapítóhoz. 

 

Azt javaslom, hogy Marcali Város Önkormányzata ne jelöljön új kuratóriumi, valamint 

felügyelő bizottsági tagokat, és tegyen intézkedést a Marcali Fürdőért Közalapítvány 

megszűntetésére. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:403. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

az alapítvány megszűnik, ha az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált és a cél 

módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód. 

Ebben az esetben a hatályos jogszabályok szerint végelszámolási eljárást kell indítani és azt 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9. §-a szerint le kell folytatnia. 

 

„9. § (1) A civil szervezet végelszámolására e törvény rendelkezései szerint kerül sor. 

(2) Az egyesület jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha az egyesület nem 

fizetésképtelen, és e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolás 

lefolytatásának van helye. 

(3) Ha az egyesület döntéshozó szerve határoz az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről 

vagy határozatban megállapítja, hogy az egyesület megszűnt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a) és 

b), 3:84. § a) pont], egyúttal határoz a végelszámolás elrendeléséről, megállapítja a 

végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a civil 

szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő 

alapítvány vagy egyesület sorsáról is. 
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(4) A végelszámoló személyére és felelősségére a végelszámolás kezdő időpontjától 

alkalmazni kell a Ptk.-nak a jogi személy vezető tisztségviselőjével szembeni követelményeire 

és kizáró okokra vonatkozó általános szabályait, továbbá a civil szervezeti formánál a vezető 

tisztségviselőre meghatározott további előírásait. 

(5) A végelszámoló esetleges visszahívásáról és új végelszámoló kijelöléséről - e törvényben 

foglalt kivételekkel - az határoz, aki a végelszámolót kijelölte.” 

 

Marcali Város Önkormányzata, mint alapító nevében a korábbi kuratóriumi elnököt,  

Hosszú Andrást javaslom végelszámolónak megválasztani, a végelszámolás kezdő időpontját 

pedig 2018. november 1. napjában javaslom megállapítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatnak megfelelően hozzon döntést a Marcali Fürdőért Közalapítvány megszűntetéséről. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

A Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Fürdőért Közalapítvány 

megszüntetéséről szóló előterjesztést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a Marcali 

Fürdőért Közalapítvány Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:403. § (1) 

bekezdés b) pontjára alapított megszűntetésének kezdeményezésére. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Fürdőért Közalapítvány 

végelszámolójának Hosszú András 8700 Marcali, Arad u. 14. szám alatti lakost, a 

Közalapítvány korábbi kuratóriumi elnökét választja meg. 

A Képviselő-testület a végelszámolás kezdő időpontját 2018. november 1. napjában állapítja 

meg. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

 

 

Marcali, 2018. október hó 11. nap. 

 

  

 Dr. Sütő László 

 polgármester 


