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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány alapító okiratában meghatározott 
célja az alapítók kötelező feladatát képező csapadékelvezetés, csatornázás elősegítése, 
megvalósítása Makó, Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád és Maroslele települések 
közigazgatási területén. 
 
A közalapítvány tevékenysége elsősorban a szennyvízberuházás megvalósításának 
támogatásában valósult meg. 
 
Az Alapítók a Közalapítványt határozatlan időre hozták létre, azzal a kitétellel, hogy a 
„bíróság a Közalapítványt az Alapítók kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a 
közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, 
illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.” 
 
Mivel Kiszombor Nagyközség Önkormányzata működési területén a szennyvízcsatornázás 
megvalósult, így a közalapítvány közfeladat iránti szükséglete megszűnt. 
 
Sarró Ferenc, a Kuratórium Elnöke levélben értesítette Önkormányzatunkat, mint az alapítói 
jogokat gyakorló személyt a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:403. §-ban foglaltak szerint 
alapítvány megszűnik, ha az alapítvány a célját megvalósította és az alapító új célt nem 
határozott meg. 
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. §-ának rendelkezései alapján előzetes nemperes 
eljárást kell alkalmazni, melyben be kell nyújtani az alapítók – indokolt – határozatát a 
megszüntetés/törlés kezdeményezésére. 
 
Amennyiben a nemperes eljárás eredményeképpen a bíróság megállapítja, hogy az alapítvány 
törlésének a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés a) pontjában írt feltételek fennállnak, végzésben 
felhívja az alapítványt, hogy 30 napon belül kezdeményezze az alapítvány végelszámolással 
történő megszüntetését. 
 



A végelszámolás megindítását az alapítvány változásbejegyzési űrlapján kell megindítani, 
melyhez csatolni kell az alapítói határozatot a végelszámolás megindításáról és a 
végelszámoló kijelöléséről. 
A bíróság az alapítvány nyilvántartásból való törléséről a végelszámolási eljárás befejezése 
után hoz döntést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését a 
határozati javaslatnak megfelelően meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. november 20. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester
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____/2014.(XI. 25.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Makó és 
Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány megszűnése tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító megállapítja, 
hogy Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány alapító okirat szerinti célja, 
azaz az alapítók kötelező feladatát képező csapadékelvezetés, csatornázás elősegítése, 
megvalósítása Makó, Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád és Maroslele települések 
közigazgatási területén megvalósultak és az alapítók új célt nem határoztak meg – az 
alapítvány törlésének a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételei fennállnak -, 
így az alapítvány megszűnéséről és törléséről határoz. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy az előzetes 
nemperes eljárásban, végelszámolás megindításáról, és a végelszámolási eljárás befejezését 
követően az alapítvány törlésére irányuló változásbejegyzési űrlapokat aláírja, az alapítók 
gyűlésén részt vegyen és az alapítvány esetlegesen fennmaradó vagyonáról az alapítók 
gyűlésén az alapító okiratnak megfelelően rendelkezzen. 
 
A Képviselő-testület a kuratórium elnökét, Sarró Ferencet végelszámolóként kijelöli, és 
megbízza a közalapítvány megszűnésével kapcsolatos teendők ellátásával.  
 
A határozatról értesül:  
- Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány Kuratóriuma 
- Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 



 


