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Tisztelt Közgyűlés!
A „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért (a továbbiakban:
Alapítvány) 1991-ben jött létre a gyermekrehabilitációs intézet fejlesztése és segítése, valamint
egyes gyermekrehabilitációs feladatok ellátása céljából. A Tiszántúli Református Egyházkerület,
valamint a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete mellett Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata is az Alapítvány társalapítója.
Az Alapítvány közhasznú jogállású szervezet. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil törvény) 75. § (5) bekezdése szerint a törvény hatálybalépése előtt
nyilvántartásba vett közhasznú jogállású szervezet az ugyanezen törvényben meghatározott
feltételeknek való megfelelés esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezhette a közhasznúsági
nyilvántartásba vételét. A közhasznú nyilvántartásba vételhez a kezdeményező szervezet alapító
okiratának meg kell felelnie a Civil törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII.
törvény hatályos előírásainak.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. május 29-i ülésén, a 117/2014.
(V. 29.) határozatával elfogadta az Alapítvány alapító okiratának módosítását. Ezt követően az
Alapítvány Kuratóriuma által felkért ügyvéd az alapítók aláírásával ellátott dokumentumot a
szükséges mellékletekkel együtt benyújtotta a Debreceni Törvényszékhez (a továbbiakban:
Törvényszék).
A benyújtott dokumentumok alapján a Törvényszék 2014. november 3-án kelt Apk.60.151/1991/24.
sz. végzésével megállapította az Alapítvány közhasznú jogállását és az alapító okirat módosításait
átvezette.
A végzés ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség a Debreceni Ítélőtáblához (a továbbiakban:
Ítélőtábla) fellebbezést jelentett be, amelyben kérte a végzés hatályon kívül helyezését és az első
fokon eljárt bíróság új eljárás lefolytatására való utasítását. Az Ítélőtábla a fellebbezésnek helyt
adott, melynek következtében a Törvényszék 2015. február 26-án kelt Apk.60.151/1991/29. sz.
végzésében felhívta a kérelmezőket, hogy az Ítélőtábla végzésének megfelelően az Alapítvány
alapító okiratát módosítsák az alábbiak szerint:
– az Alapítvány képviseletére vonatkozó szabályok módosításával valamennyi kuratóriumi
tagot jelöljék meg önálló képviseleti joggal rendelkező személyként,
– a gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó szabályozást módosítsák a Ptk. szabályainak
megfelelően.
Ezen túl a kérelmezőknek új és teljes körű változásbejegyzési kérelmet szükséges előterjeszteni,
amelyben a bejegyzési kérelemmel érintett változott adatként feltüntetik
– a létesítő okirat legutóbbi módosításának időpontját,
– a Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat – mint az Alapítvány elkülönült szervezeti egysége –
jogi személlyé nyilvánítását, valamint
– az Alapítvány valamennyi kurátorának (és lakcímének) a képviselőkénti nyilvántartásba
vételét.
A végzésben foglaltaknak megfelelően a felkért ügyvéd elkészítette az alapító okirat módosítását. A
Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége 2014. szeptember 30. napjával megszűnt, a
feladatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálata látja el. Ennek következtében az Alapítvány alapító okiratának III. fejezetéből az
intézmény létrehozásának és működtetésének szabályait tartalmazó 8. pontot törölni szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője előterjesztésére a 2011. évi CLXXV. törvény 34. §-a és a
75. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a 2013. évi V. törvény 3:5 és 3:391.§-aira, a 2013. évi
CLXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésére és a Debreceni Törvényszék Apk 60.151/1991/29. számú
végzésében foglaltakra
1. módosítja a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerint és elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
2. Felhatalmazza a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
feladat-ellátásának irányításában közreműködő alpolgármestert a módosított és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
feladat-ellátásának irányításában közreműködő alpolgármester
3. Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a „Segítsd, Óvd Fogyatékos
Társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért Kuratórium elnökét a Közgyűlés
döntéséről értesítse és az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2015. április 15.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

