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Tisztelt Közgyűlés!
I.

A „Segítsd, óvd fogyatékos társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért (a
továbbiakban: Alapítvány) 1991-ben jött létre. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
mellett az Alapítvány társalapítói a Tiszántúli Református Egyházkerület (székhely: 4026
Debrecen, Kálvin tér 16.), a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (székhely:
4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.), valamint az időközben megszűnt Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Gyermekellátó Szolgálata és a Mozgáskorlátozottak PIREMON
Kisvállalata voltak.
Az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott fő céljai: az egészségmegőrzés, a
betegségmegelőzés, a gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a korai fejlesztés,
valamint a gyógypedagógiai tanácsadás. 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, Szivárvány Korai Fejlesztő Központ és
Konduktív Tanácsadó Hálózat néven (a továbbiakban: Szakszolgálat). A Szakszolgálat
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 a Szakszolgálattal, 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 székhelye az önkormányzati tulajdonú, 4027 Debrecen, Ibolya utca 24. szám
alatti ingatlanban volt. A feladatellátás megszűnése miatt a Közgyűlés a 188/2014. (IX. 25.)
határozatával kezdeményezte a Debrecen, Ibolya u. 24. szám alatti ingatlan 70 m2 nagyságú
területrészére vonatkozó ingyenes használati jogviszony 2014. szeptember 30. napjával közös
megegyezéssel történő megszüntetését és az ingatlant 2014. október 1. napjától kezdődően
határozatlan időtartamra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes hasznosításába
adta korai fejlesztés közfeladat ellátása céljára.
A Közgyűlés a 180/2017. (VIII. 31.) határozatával közös megegyezéssel megszüntette az
ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződést és 2017. augusztus 31. napjával ingyenesen
vagyonkezelésbe adta a Debreceni Tankerületi Központ részére az Önkormányzat
tulajdonát képező Debrecen, Ibolya u. 24. szám alatti ingatlan 131,46 m2 nagyságú
területrészét és a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingóságokat.
Mivel az Alapítvány céljának megvalósulása lehetetlenné vált, a Közgyűlés 263/2016. (IX. 15.)
határozatával döntött az Alapítvány megszűnésének megállapítása iránti eljárás
kezdeményezéséről, mely döntéssel a társalapítók is egyetértettek. A határozat 3./ pontja
felhatalmazta a polgármestert az Alapítvány megszüntetéséhez kapcsolódó
jognyilatkozatok megtételére és dokumentumok aláírására, azonban a Közgyűlés nem
rendelkezett az alapítványi vagyonról.

II.
A Debreceni Törvényszék a 16.Pk.60.151/1991/40. számú végzésével az Alapítvány
esetében megállapította a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét. Az Alapítvány
törlésére nem került sor, mivel adat merült fel arra nézve, hogy az Alapítványnak vagyona
van. Emiatt a 19.Pk.60.151/1991/53. számú végzésével a Bíróság elrendelte az Alapítvány
kényszer-végelszámolását, amelynek kezdetét 2018. március 30. napjában határozta meg,
kényszer-végelszámolóként Varga Csabát, a kuratórium utolsó elnökét jelölte ki azzal, hogy a
végelszámolás kezdő időpontjában a civil szervezet vezető tisztségviselőjének megbízatása
megszűnik. Az Alapítvány Kuratóriuma 5 tagú volt, valamennyien vezető tisztségviselőnek
minősültek, megbízatásuk megszűnésével a Kuratórium is megszűnt.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 9/C. § (1) bekezdése
szerint a végelszámolás kezdő időpontjától az Alapítvány önálló képviseleti joggal
rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.
Az Alapítvány tulajdonában, illetve használatában – a bankszámláján elhelyezett pénzen kívül
– nincs ingó- és ingatlanvagyon, így megszűnésekor a számlán lévő pénzösszeg képezi a Civil
tv. 9/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vagyonfelosztás tárgyát. Az Alapítvány számláján
2019 januárjában 1. 450.000 forint volt, az ügyvéd és a könyvelő megbízási díja 2019. február
végéig rendezve van, egyéb kiadás körében csak a számlavezetési díj merül fel.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:404. § (1)
bekezdése 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 Alapítvány Alapító Okirata szerint jogutód nélküli megszűnés esetén a fennmaradó
vagyon jogosultjai az Alapítók, az alapításkori vagyonrendelések arányának megfelelően.
Az időközben már megszűnt két alapító vagyonrendeléseit egyenlő arányban kell az Alapítvány
megszűnésekor meglévő három alapító közt szétosztani és az alapítóknak a rájuk visszaszálló
vagyont az Alapítvány céljaival azonos vagy hasonló célra kell felhasználniuk. A megszűnt
alapítók által juttatott vagyon a Ptk. hivatkozott 3:404.§ (1) bekezdése alapján nem
osztható fel az alapítók között, hiszen akkor az általuk juttatott vagyonnál többet
kapnának vissza.
Az alapításkor Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 500.000,-Ft, a már megszűnt,
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekellátó Szolgálata 100.000,-Ft, a Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 500.000,-Ft, a már megszűnt Mozgáskorlátozottak PIREMON
Kisvállalata 500.000,-Ft, a Tiszántúli Református Egyházkerület 100.000,-Ft vagyont rendelt
az alapítvány céljára.
A vagyonfelosztási javaslat az előterjesztés mellékletét képezi. A javaslat készítése során a Ptk.
3:404.§ (1) bekezdése mellett a Civil tv. 10/A. § (1) bekezdését és az Alapítvány alapító
okiratának VII. fejezetét vettük figyelembe. A Civil tv. 10/A. § (1) bekezdése szerint a jogutód
nélkül megszűnt civil szervezet fennmaradt pénzbeli vagyona – alapítvány esetében – az
alapító eltérő rendelkezése hiányában a civil szervezetek támogatására való felhasználás

céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. Javasolom, hogy az alapítók ezen eltérő
rendelkezése az legyen, hogy a törlésig felmerülő számlavezetési díj, illetve a vagyon
elosztásakor teljesítendő átutalások költségeinek fedezetére különítsenek el 10.000 Ft-ot,
50.000 Ft-ot rendeljenek a kényszer-végelszámoló részére a kényszer-végelszámolás során
végzett munkája díjazásaként, 300.000 Ft-ot adjanak a Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája (székhelye:
4029 Debrecen, Pacsirta utca 51.; OM azonosítója: 038517) (a továbbiakban: Immánuel
Otthon) részére, figyelemmel




egyrészről arra, hogy az Immánuel Otthon általános iskolai nevelés-oktatás mellett
olyan feladatokat végez, melyekre az Alapítvány 1997-ben létrehozta a Szakszolgálatát:
fejlesztő nevelés-oktatást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztés és gondozást,
konduktív pedagógiai ellátást,
másrészről arra, hogy az Alapítvány jogutód nélküli megszűnését kezdeményező, 2016.
szeptember 15-én tárgyalt közgyűlési előterjesztés szöveges része – a Kuratórium
javaslata alapján – a fennmaradó vagyonnak az Immánuel Otthon számára történő
átadására tett javaslatot.

A fenti vagyonrendelések teljesítését követően fennmaradt vagyon az alapításkori
vagyonrendelések szerint száll vissza az alapítókra:
 Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete részére 500.000 Ft,
 Tiszántúli Református Egyházkerület részére 100.00 Ft,
 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére pedig a társalapítók részére
történő vagyonátadást követően fennmaradt vagyon, de legfeljebb. 500.000 Ft.
A vagyonfelosztási javaslat tervezetét a társalapítóknak is megküldtük, az abban foglaltakkal
egyetértettek.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 42. § 4. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az
alapítványi forrás átvétele és átadása, ezért az Önkormányzatra, mint alapítóra
visszaszálló vagyon sorsáról a Közgyűlésnek kell döntenie.
Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat a vagyonfelosztást követően rá eső
vagyonrészről az Immánuel Otthon javára rendelkezzen, amennyiben az intézmény elfogadja a
felajánlást.
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 CLXXXIX. törvény
42. § 4. pontja, a 107. §-a és a 2013. évi V. törvény 3:404. § (1) és (2) bekezdése, valamint a
„Segítsd, óvd fogyatékos társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért alapító okirata
alapján, figyelemmel a 263/2016. (IX. 15.) határozatra és a 180/2017. (VIII. 31.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a kényszer-végelszámolás alatt álló „Segítsd, óvd fogyatékos társadat!”
Alapítvány a Gyermekrehabilitációért törlése folytán a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatára, mint alapítóra visszaszálló vagyont Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolájának (székhelye:
4029 Debrecen, Pacsirta utca 51.; OM azonosítója: 038517) juttatja azzal, hogy az intézmény
köteles azt fejlesztő nevelés-oktatásra, gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztés és
gondozásra, konduktív pedagógiai ellátásra fordítani.
2./ Megköszöni az Alapítvány kényszer-végelszámolójának, Varga Csabának a munkáját és
felkéri arra, hogy az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: az Alapítvány törlését követő 15. nap
Felelős: a kényszer-végelszámoló
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az Alapítvány kényszervégelszámolóját a Közgyűlés döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. február 5.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

