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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. június 25-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Az „Egy  Mosolyért”  Közalapítvány Alapító  Okiratának  módosítása  és
közhasznú jogállása nyilvántartásba vételének támogatása 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Csehné  Huszics  Márta  az  „Egy  Mosolyért”  Közalapítvány  Kuratóriumának  nevében
Várpalota  Város  Képviselő-testületének  támogatását  kérte  a  Közalapítvány  közhasznúság
iránti kérelmével kapcsolatban.
Az  „Egy  Mosolyért”  Közalapítvány  alapítója  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-
testülete.

Az „Egy Mosolyért”  Közalapítvány megbízta a változás bejegyzés ügyintézésével a Lassu-
Bodó  Ügyvédi  Irodát,  az  Ügyvédi  Iroda  képviseletében  Dr.  Lassu  Veronikától  kaptuk  az
alábbi tájékoztatást:

„Az  "Egy  Mosolyért  Közalapítvány"  alapítója  2014.05.29-én  terjesztett  elő  közhasznú
jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 31-34. §-
ainak  való  megfeleltetés  érdekében,  a  75.  §  (5)  bekezdése  alapján.  Az  elsőfokú  bíróság
hiánypótlást  rendelt  el,  amely  folytán  2014.09.30.  napján  csatolásra  került  a  változás
bejegyzési  kérelem,  a  2014.09.18.  napján  a  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  rendelkezéseinek
megfelelően  módosított  alapító  okirat,  valamint  a  szükséges  elfogadó  nyilatkozatok.  Az
ismételt  hiánypótlást  követően  2014.10.28.  napján  az  elsőfokú  bíróság  a  33.  sorszámú
végzésével  elrendelte  a közalapítvány közhasznú jogállásának nyilvántartásba  vételét,  és a
módosított alapító okiratot tudomásul vette.

A  végzés  ellen  a  Veszprém  Megyei  Főügyészség  2014.12.14-én  a  közhasznú  jogállás
tekintetében  fellebbezést  nyújtott  be,  és  a  kérelem  elutasítását  kérte.  Kifejtette,  hogy  a
közalapítvány az Ectv. hatályos 2.§ 6/c pontja szerint nem minősül civil szervezetnek, és más
törvény sem teszi lehetővé a közhasznú jogállás megszerzését.

A 2014. évi LXXIII. törvénnyel módosított 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdése már
lehetővé teszi a közhasznú jogállás megállapítását, azonban ezen módosítás csak 2014.11.26-
án lépett hatályba, ennek okán a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet is
csak ezen időpont után lehet benyújtani. Tekintettel azonban arra, hogy az ügy elbírálása a
Győri Ítélőtáblánál volt,  és érdemi végzés – amelyben a fellebbezésnek helyt adott – csak
2015.  április  20.  napján  érkezett,  az  újabb  kérelem  benyújtására  még  nem  volt  mód  és
lehetőség.

A fent leírtakra tekintettel ismételten szükséges az alapító okirat (változatlan tartalom mellett),
az  elfogadó nyilatkozatok,  a  testületi  (alapítói)  határozatnak,  valamint  2013.  -  2014.lezárt
üzleti év beszámolójának és közhasznúsági mellékletének benyújtása.”

Fenti  indokok  alapján  javasolom  az  „Egy  Mosolyért”  Közalapítvány  közhasznúság  iránti
kérelmének  támogatását,  valamint  a  Közalapítvány  Alapító  Okiratnak  módosítást  nem
tartalmazó, ismételt elfogadását!

Várpalota,  2015. június 19.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  június  25-i  rendkívüli  ülésén  a
következő határozatot hozta:

…/2015. (VI.25.) képviselő-testületi 
határozat:

1.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Egy Mosolyért” Közalapítvány,
a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  V.  törvény,  továbbá  az  egyesülési  jogról,  a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011.  évi  CLXXV.  törvény  szabályainak  megfelelő  Alapító  Okiratát,  e  határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.)  Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert  az
Alapító  Okirat,  valamint  a  Közalapítvány  közhasznú  jogállásának  nyilvántartásba
vételéhez szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: döntés megküldésére: azonnal
Felelős : Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: 
                        Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Várpalota,  2015. június 25.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző 
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