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        20. számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. december 17-i soron következő ülésére 

a Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány végelszámolásának elfogadásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Marcali Város Önkormányzata a Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány megszüntetésére 

irányuló kérelmet terjesztett elő 2015. augusztus 3. napján a Kaposvári Törvényszéken. 

Végelszámolónak Soós András Róbert, a Közalapítvány korábbi kuratóriumi elnöke lett 

kijelölve, aki a szükséges dokumentumokat előkészítette a végelszámolás befejezéséhez (melyeket 

jelen előterjesztéshez csatolok). 

A Közalapítvány végelszámolását a 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 9-

9/J. §-ai alapján kell lefolytatni.  

A Civil tv. 9/G. §-a alapján: 

 (1) A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és - a civil szervezetnél működő 

felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt - 

a döntéshozó szerv elé terjeszti jóváhagyásra 

a) az adóbevallásokat, 

b) a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, 

c) a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz, 

d) a végelszámolási időszak esetleges gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló 

értékelést (zárójelentést), valamint 

e) a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot. 

(2) A döntéshozó szerv az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz. A 

határozatban - szükség esetén - rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás 

költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a civil szervezet megszűnésével kapcsolatban felmerülő 

egyéb költségeknek a viseléséről is. A döntéshozó szerv továbbá dönt a felosztott vagyon kiadásának 

időpontjáról, amelynek lebonyolítására a végelszámoló köteles. A vagyon kiadására nem kerülhet sor 

a civil szervezet törlésére vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően. 

 

A fenti rendelkezések alapján Marcali Város Önkormányzatának, mint alapítónak, határozatot kell 

hoznia, melyben elfogadja az (1) bekezdésben foglalt dokumentumokat, továbbá határoz a (2) 

bekezdésben foglalt kérdésekben.  
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Határozati javaslat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a végelszámoló által a Humpok’09 Kft.-vel 

(8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 54.) elkészíttetett adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről 

készült számviteli törvény szerinti beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot, a végelszámolási időszak 

esetleges gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint 

a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot elfogadja. 

A végelszámoló tevékenységét ingyenesen látta el. A végelszámolás befejezéséig felmerült számviteli 

szolgáltatás költségei az év folyamán kiegyenlítésre kerültek, egyéb költség nem merült fel. 

A felosztott vagyon kiadására a Közalapítvány törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követő 30 

napon belül kerülhet sor. 

A Közalapítvány iratait az alapító vállalja megőrizni ingyenesen. 

A végelszámolás befejezését, valamint a felosztott vagyon kiadását követően az alapító felmenti Soós 

András Róbertet a végelszámolói tisztsége alól. 

 

 

Felelős: dr Sütő László 

Határidő: azonnal  

 

 

 

Marcali, 2015. december 14. 

 

  

 Dr. Sütő László s.k. 

        polgármester 
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