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Tisztelt Közgyőlés!
I. Tartalmi összefoglaló:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése V-17/31.092/1990. sz. határozatával döntött arról, hogy
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító 1.000 eFt vagyoni hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásával csatlakozzon a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon”
Alapítványhoz.
Az Alapítványt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács (Önkormányzat), Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata, továbbá több más Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mőködı települési
önkormányzat, vállalat, szövetkezet, cég és néhány magánszemély, összesen 23 alapító (1. sz.
melléklet) hozta létre nyílt alapítványként, az 1990. december 12. napján aláírt - a bíróság
felhívására 1991. augusztus 8. napján módosított és kiegészített - Alapító Okirattal.
Az Alapítványt - amely azzal az elsıdleges céllal jött létre, hogy elısegítse régiónk részvételét az
1996. évre tervezett „EXPO ’96 Budapest” elnevezéső nemzetközi szakkiállításon - a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Bíróság 1991. szeptember 9. napján kelt, Pk. 108/1991/5. számú,
végzésével vette nyilvántartásba, majd az Alapító Okirat újabb módosítását 1996. május 7. napján
kelt, Pk. 108/1991/11. számú végzésével fogadta el.
Dr. Hatvani Zoltán, az Alapítvány kuratóriumának elnöke 2007. december 11. napján kelt
megkeresésében azzal a javaslattal fordult a 23 alapítóhoz - de elsısorban a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a
legnagyobb és megfelelı szakapparátussal rendelkezı alapítók felé -, hogy kezdeményezzék az
Alapítvány megszüntetését. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány céljának megvalósítása a
világkiállítás lemondásáról szóló 1994. évi LXX. törvény elfogadásával - lényegét tekintve már
évekkel ezelıtt - lehetetlenné vált, a megszüntetésére (törlésére) irányuló javaslat célszerő és
megalapozott.
Ennek megfelelıen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés - mint a legnagyobb összegő
támogatást folyósító alapító - 2008. februári ülésén szintén napirendjére tőzte az Alapítvány
megszüntetésének kezdeményezésére irányuló javaslatot. E javaslat szerint a Megyei
Önkormányzat felvállalná a megszüntetéssel kapcsolatos, elıkészítést biztosító feladatok
ellátásához - a kuratórium elnökének történı - segítségnyújtást is. (A jelen elıterjesztés
leadásának idıpontjában a Megyei Közgyőlés döntése még nem ismert, arról a napirend
bizottsági tárgyalása során a Hivatal képviselıi révén adok tájékoztatást.)
Fentiekre való tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy az Alapítvány kuratóriumának
elnökével egyetértésben támogassa az Alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás megindítását.
II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony:
Az elıterjesztés összhangban áll a Közgyőlés V-157/70.997/2005. sz. határozatával elfogadott,
„Beszámoló a Miskolc város által létrehozott közhasznú szervezetek mőködési tapasztalatairól,
javaslat a mőködés racionalizálására” címő elıterjesztésben foglaltakkal, mely általános célként
fogalmazta meg többek között az Önkormányzat által - alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek számbavételét, az esetleges párhuzamosságok kiszőrését, a
szükséges változtatások megtételét.

III. Elızmények:
Az elmúlt években több kísérlet történt - okafogyottsága miatt - az Alapítvány megszüntetésére,
ez azonban - elsısorban a nagy létszámú, társadalmi-gazdasági élet különbözı területeirıl érkezı,
természetes személyeket, jogi személyeket és egyéb szervezeteket is magában foglaló alapítók
közötti koordinációs nehézségek miatt - mind a mai napig nem történt meg.
Az Alapítvány 1998-tól lényegében nem mőködik, az Alapító Okirata szerinti érdemi
tevékenységet nem végez. Rendezetlen ügyei nincsenek, nyilvántartásai rendben vannak,
ugyanakkor 2007. december 31. napján a könyvelését végzı vállalkozóval kötött szerzıdése
lejárt, ezért a következıkben a számviteli elıírások betartása sem biztosított.
IV. Várható szakmai hatások:
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány évek óta nem mőködik, csupán a szervezetre kötelezıen
elıírt könyvelési és adóhatósági elszámolási kötelezettségeknek tesz eleget, így megszüntetésétıl
közvetlenül sem pozitív, sem negatív irányú szakmai hatás nem várható.
V. Várható gazdasági hatások:
Az Alapítvány Alapító Okiratának rendelkezése értelmében az Alapítvány megszőnése esetén a
hitelezık kielégítése és egyéb kötelezettségeinek teljesítése után fennmaradó vagyona
részarányosan, és a befizetett hozzájárulások mértékéig visszaszáll az alapítókra és csatlakozókra.
Az ezek után fennmaradó vagyonát más közérdekő célt szolgáló alapítványnak is átadhatja,
amelyrıl az alapítók közgyőlése dönt.
Az Alapítvány induló vagyona 5.614 eFt volt, melybıl törzsvagyon 4.000 eFt. Az Alapítvány
jelenleg mintegy 7.700 eFt-tal rendelkezik, amely bankszámlán, tartós betétként van elhelyezve.
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány jelenlegi vagyona az induló vagyon mértékét meghaladja,
továbbá tartozásai nincsenek, megszőnése esetén az Önkormányzat az alapításkor befizetett 1.000
eFt visszatérítésére tarthat igényt.
VI. Kapcsolódások:
A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény alapítványra vonatkozó rendelkezései
(Ptk 74/A. §-74/G. §) értelmében a nyilvántartásba vétel után az alapítók az alapítványt nem
vonhatják vissza, ebbıl következıen annak megszüntetésére sem jogosultak, mindössze
kezdeményezhetik - a törvényben meghatározott feltételek esetén - az alapítvány megszüntetésére
irányuló eljárás megindítását, melynek eredményeképpen a bíróság - nemperes eljárásban hozott
jogerıs végzésével - törli az alapítványt a nyilvántartásból.
VII. Fennmaradt vitás kérdések:
Az elızetes egyeztetések alapján már most megállapítható, hogy a megszüntetés
kezdeményezésének sikeres végigvitele várhatóan hosszabb folyamat lesz, mert többféle lépést,
intézkedést igényel. Ezek közül a legfontosabb az alapítói közgyőlési döntés, amely a széles
alapítói körre és az idıközben bekövetkezett változásokra, jogutódlásokra tekintettel az alapítók
egy részének felkutatását teszi szükségessé.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:
A sajtó tájékoztatása nem szükséges.
Miskolc, 2008. január 30.
Káli Sándor

Határozati javaslat:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye a Világkiállításon” Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésére” címő elıterjesztést,
és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyőlés egyetért a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon” Alapítvány
megszüntetésével, ezért utasítja a Polgármestert - illetve az általa meghatalmazott
személyt -, hogy az alapítók közgyőlésén e napirendi pont tárgyalása során az Alapítvány
megszüntetése mellett foglaljon állást, valamint felhatalmazza a megszüntetési eljárás
során felmerülı - e határozatnak megfelelı tartalmú - járulékos döntések meghozatalára és
intézkedések megtételére.
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