előterjesztés melléklete

VAGYONFELOSZTÁSI JAVASLAT
(tervezet)
mely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Képviselője: Dr. Papp László polgármester
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-15461009-00000000
Adószáma: 15735588-2-09
másrészről
a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.
Képviselője: Szécsényi Lajos
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20084682-00000000
Adószáma: 19120412-1-09
harmadrészről
a Tiszántúli Református Egyházkerület
Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Képviselője: Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv Tamás főgondnok
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20011428-00000000
Adószáma: 19876182-2-09
mint a „Segítsd, óvd fogyatékos társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért (a
továbbiakban: Alapítvány) alapítói, a továbbiakban: Alapítók között az alábbiak szerint:
I. Előzmények
Az Alapítványt 1991-ben alapította Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tiszántúli
Református Egyházkerület, a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete, Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyermekellátó Szolgálata és a Mozgáskorlátozottak
PIREMON Kisvállalata
Az alapítás óta eltelt időben az alapítók körében változás állt be, mivel a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Gyermekellátó Szolgálata és a Mozgáskorlátozottak PIREMON
Kisvállalata alapítók megszűntek.
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Az Alapítvány célja az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a gyógyító- és egészségügyi
rehabilitációs tevékenység, a korai fejlesztés, valamint a gyógypedagógiai tanácsadás volt. E
célok megvalósítása érdekében az Alapítvány az akkor hatályos, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező, pedagógiai szakszolgálat
típusú intézményt létesített pedagógiai szakszolgálati és fejlesztő iskolai feladatok ellátására.
Az intézmény a feladatait határozott idejű köznevelési szerződés alapján végezte. A szerződés
2014. szeptember 30-án lejárt, ezt követően újabb szerződés megkötésére nem került sor, mert
a pedagógiai szakszolgálat és korai fejlesztés feladatának ellátását a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény az állam közszolgálati feladataként határozta meg, így a
feladatellátást 2014. október 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni
Tankerülete útján biztosította.
Az Alapítvány céljának megvalósulása lehetetlenné vált, az Alapítók az Alapítvány
megszüntetéséről döntöttek. A Debreceni Törvényszék az Alapítvány törlésére irányuló eljárás
során az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 9/M. §-ára
figyelemmel – mivel adat merült fel az Alapítvány vagyonára nézve – a 19.Pk.60.151/1991/53.
számú végzésével elrendelte az Alapítvány kényszer-végelszámolását.
A végelszámolás során a Civil tv. 9/G.§ (1) bekezdésére figyelemmel vagyonfelosztási
javaslatot kell készíteni.
II. A vagyonfelosztásra vonatkozó rendelkezések
1. Az Alapítók a NAV 2019. január 16. napján kelt igazolása alapján megállapították, hogy az
Alapítványnak köztartozása nincs, hitelezői igény nem került bejelentésre a kényszervégelszámolás alatt, végelszámolói díj nem merült fel.
2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel az Alapítók megállapítják, hogy az Alapítvány
vagyona 2019 februárjában 1.450.000,-Ft, azaz egymillió-négyszázötvenezer forint.
a) Az Alapítók az Alapítvány törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének tervezett
időpontjáig felmerülő számlavezetési díj, valamint a vagyonból részesülők részére történő pénz
átutalása költségeinek fedezetére 10.000 Ft-ot rendelnek.
b) Az Alapítók a Civil tv. 10/A.§ (1) bekezdésére és az Alapító Okirat VII. pontjára
figyelemmel úgy rendelkeznek, hogy az Alapítvány vagyonából
 50.000 Ft,-ot, azaz ötvenezer forintot – a kényszer-végelszámolás során végzett
munkájáért – Varga Csaba kényszer-végelszámoló részére,
 300.000 Ft-ot, azaz háromszázezer forintot az Alapítvány céljaival azonos
tevékenységet végző Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel
Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája (székhelye: 4029 Debrecen,
Pacsirta utca 51.; OM azonosítója: 038517) részére rendelnek.
c) Az a) és b) pontokban foglalt vagyonrendelésekre figyelemmel, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:404 § (1) bekezdése alapján az Alapítókat
az általuk az alapításkor juttatott vagyon illeti meg az alábbiak szerint:
 Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete: 500.000 Ft, azaz ötszázezer
forint,
 Tiszántúli Református Egyházkerület 100.00 Ft, azaz egyszázezer forint;
 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: az a) és b) pontban foglaltak teljesítését
követően fennmaradt vagyon, de legfeljebb. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.
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III. Az iratanyag elhelyezése
Az Alapítók megállapodnak abban, hogy az Alapítvány iratanyagának őrzéséről Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik.
A Felek jelen javaslatot, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá azzal,
hogy az általuk nem rendezett kérdésekben a Ptk. és a Civil tv. az irányadó.

Debrecen, 2019. február

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
részéről:
Dr. Papp László
polgármester

Debrecen, 2019. február

Mozgáskorlátozottak HajdúBihar Megyei Egyesülete
részéről:
Szécsényi Lajos
elnök

Debrecen, 2019. február

Tiszántúli Református
Egyházkerület
részéről együttesen:
Dr. Fekete Károly
püspök és
Dr. Adorján Gusztáv
Tamás
főgondnok
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