ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Marosi-Rácz Julianna
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Tárgy:
A „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a
Gyermekrehabilitációért 2015. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadása és az Alapítvány megszűnésének
megállapítása iránti eljárás kezdeményezése
Iktatószám:
INT-89055-/2016
Ügyintéző:
Mustosné Matula Györgyi
Feladatot jelent:
Dr. Papp László polgármester
Dr. Marosi-Rácz Julianna
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Varga Csaba
Kuratórium elnöke
részére
Véleményező bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Közgyűlés
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:

2016. szeptember 8.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

dr. Molnár Anett

Mellékletek:
határozati javaslat melléklete
előterjesztés 2. melléklete
előterjesztés 1. melléklete

Tisztelt Közgyűlés!

I.
A „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért (a továbbiakban:
Alapítvány) 1991-ben jött létre. Az Alapítvány egyik társalapítója Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
Az Alapítvány munkáját öt természetes személyből álló Kuratórium, és háromtagú Felügyelő
Bizottság segíti. Az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltak szerint a Felügyelő Bizottság az
Alapítvány működéséről legalább évente egyszer beszámol az alapítóknak.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 28-29. és 46. §-a
alapján a civil szervezeteknek a működésükről, vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetükről
beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet kell készíteniük. A Civil törvény 30. §-a alapján az
Alapítvány 2015. évi működéséről szóló elfogadott beszámolót és a közhasznúsági mellékletet (a
határozati javaslat melléklete) az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó
napjáig – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben foglaltak szerint – az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe
kell helyezni, és közzé kell tenni. Az Alapítvány ezen kötelezettségének eleget tett.
A letétbe helyezett beszámoló adatai és a közhasznúsági melléklet alapján a Debreceni Törvényszék
a 2016. május 13-án kelt végzésével megállapította, hogy a közhasznúság feltételei a Civil törvény
32. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem állnak fenn, ugyanis a szervezet megfelelő társadalmi
támogatottságának kimutatására szolgáló feltételek közül egyik sem teljesül. Erre tekintettel a
Debreceni Törvényszék a 13.Pk.60.151/1991/35. számú, 2016. június 9. napján jogerőre emelkedett
végzésével törölte az Alapítvány közhasznú jogállását.
A Felügyelő Bizottság a jelentésében (előterjesztés 1. melléklete) megállapította, hogy a beszámoló
az Alapítvány pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzetéről valós képet ad, ezért elfogadásra javasolja a
Közgyűlés számára.
II.
Min az már az I. pontban említésre került az Alapítványt 1991 májusában hozta létre öt alapító
szervezet a gyermekrehabilitációs intézet fejlesztése és segítése, valamint egyes
gyermekrehabilitációs feladatok ellátása céljából, az alábbi vagyonrendeléssel:
−
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
500.000.- Ft,
−

Tiszántúli Református Egyházkerület

100.000.- Ft,

−

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

500.000.- Ft,

−

DMJV Önkormányzata Gyermekellátó Szolgálata

100.000.- Ft,

−

Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata

500.000.- Ft.

Az alapító szervezetek közül DMJV Önkormányzata Gyermekellátó Szolgálata, valamint a
Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata időközben megszűnt.
Az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott fő céljai az egészségmegőrzés, a
betegségmegelőzés, a gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a korai fejlesztés,
valamint a gyógypedagógiai tanácsadás. A fő célon belül gyermekrehabilitációs központi intézet és
hálózat létrehozásának elősegítését határozták meg, amelyben krónikus beteg, mozgás- és értelmi
fogyatékos gyermekek komplex rehabilitációja végezhető. Legfontosabb feladatként az alapítók a
régióban teljességgel hiányzó, vagy igen kis mértékben hozzáférhető szolgáltatásoknak az

Alapítvány keretében történő megteremtését tűzték ki, a meglévő intézmények adottságainak
felhasználásával, valamint szükség esetén új intézmény létrehozásával. E cél megvalósítása
érdekében az Alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény akkor hatályos szabályozása szerinti pedagógiai szakszolgálat típusú intézményt
létesített, Szivárvány Korai Fejlesztő Központ és Konduktív Tanácsadó Hálózat néven. Az
intézmény alaptevékenységét a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésében, valamint
mozgásfogyatékos gyermekek konduktív pedagógiai ellátásában határozták meg, a működéshez
szükséges összes tárgyi feltételt – fenntartóként – az Alapítvány biztosította. Az intézmény a
későbbiekben Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Szakszolgálat) néven
működött, feladatait az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), az Alapítvány,
valamint a Szakszolgálat között létrejött határozott idejű köznevelési szerződés alapján végezte. A
szerződés 2014. szeptember 30-án lejárt, ezt követően az EMMI nem kötött újabb szerződést az
Alapítvánnyal és az Intézménnyel, mert a korai fejlesztés feladatának ellátását 2014. október 1.
napjától a KLIKK Debreceni Tankerülete biztosítja.
A szervezeti átalakulást követően az Alapítvány számára csekély az adománygyűjtés lehetősége. A
Kuratórium véleménye szerint a szervezet további működése kevésbé hatékony, a köznevelési
feladat ellátása és ezzel az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljainak megvalósítása
lehetetlenné vált.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:403. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az alapítvány megszűnik, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél
módosítására, vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód. A (3) bekezdés úgy rendelkezik,
hogy ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló
személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok
bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
A Kuratórium ezen kötelezettségeinek eleget tett és az alapítók állásfoglalását kérte az Alapítvány
további működésére vonatkozóan. A Kuratórium elnöke 2016. augusztus 22-én kelt levelében
(előterjesztés 2. melléklete) tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a másik két alapító, azaz a
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete és a Tiszántúli Református Egyházkerület
egyetért az Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésével. A Felügyelő Bizottság szintén ezt
fogalmazta meg jelentésében, tekintettel arra, hogy az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott
céljának megvalósulása lehetetlenné vált. Már csak az Önkormányzat állásfoglalására van szükség a
további intézkedések megtétele végett.
Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés is az Alapítvány megszüntetése mellett dönt, úgy a Civil törvény
11. § (5b) bekezdése alapján kérelmezni kell a bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, ugyanis a
Ptk. 3:403. § (2) bekezdése kimondja, hogy az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. A Civil
törvény előbb hivatkozott rendelkezése szerint a bíróság állapítja meg az alapítók kérelmére az
alapítvány megszűnését, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy
más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód.
A Ptk. 3:404. §-a értelmében az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az
alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem
haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott
vagyont. Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az
alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen. A
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító
okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító

okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem
fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
Az Alapító Okiratban foglaltak szerint az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a
fennmaradó vagyon jogosultjai az Alapítók, az alapításkori vagyonrendelések arányának
megfelelően. Az időközben már megszűnt alapítók vagyonrendeléseit egyenlő arányban kell az
Alapítvány megszűnésekor meglévő alapítók közt szétosztani és az alapítóknak a rájuk visszaszálló
vagyont a jelen Alapítvány céljaival azonos, vagy hasonló célra kell felhasználniuk.
A Kuratórium javaslatot tett az Alapítvány megszüntetésével járó kiadásokat követően fennmaradó
vagyonnak a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthona és Fejlesztő
Nevelés- Oktatást Végző Iskolája, valamint a Fogyatékosokat Ellátó Intézmény „Velünk Együtt”
Közhasznú Alapítványa számára történő átadására, azonban erről, majd a későbbiek folyamán
szükséges döntést hoznia a Közgyűlésnek.
A fentiek értelmében javaslom a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a
Gyermekrehabilitációért 2015. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását, valamint a szervezet
megszűnésének megállapítására irányuló eljárás kezdeményezését.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXV. törvény 11. §
(5b) bekezdése, 28-29. §-a, 46. §-a, valamint a 2013. évi V. törvény 3:403. §-a alapján,
figyelemmel a 143/2015. (VI. 25.) határozatra
1./ elfogadja a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
2015. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Kérelmezi a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
megszűnésének megállapítását a bíróságnál az Alapítvány célja megvalósulásának lehetetlenné
válása miatt, valamint a cél módosításának, vagy más alapítvánnyal való egyesülés lehetőségének
hiányában.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéshez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére és
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
4./ Felkéri a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
Kuratóriumának elnökét, hogy a 2./ pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kuratórium elnöke

5./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!”
Alapítvány a Gyermekrehabilitációért társalapítóit a Közgyűlés döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős:

Intézményfelügyeleti osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. szeptember 7.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

