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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés alapján a közalapítvány alapító
okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a közalapítvány működéséről az alapítónak évente
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.
Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítványt Makó, Apátfalva, Földeák,
Kiszombor, Magyarcsanád és Maroslele települések Képviselő-testülete hozta létre abból a
célból, hogy az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bek. alapján az alapítók kötelező feladatát képező
csapadék-elvezetés, csatornázás elősegítése, megvalósítása során segítséget nyújtson a fenti
településeknek.
A közalapítvány tevékenysége elsősorban a szennyvízberuházás megvalósításának támogatásában
valósult meg.
Az alapítók a Közalapítványt határozatlan időre hozták létre, azzal a kitétellel, hogy a "bíróság a
Közalapítványt az Alapítók kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat
iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más
szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható."
Miután Makó városában a szennyvíz csatornázás megvalósult, így a közalapítvány közfeladat iránti
szükséglete megszűnt. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kuratóriumi elnök
megkeresését követően 205/2014.(V.28.) MÖKT határozatában arról döntött, hogy Makó és
Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány végelszámolással történő megszüntetése ügyében a
további intézkedéseket a kuratórium elnökével együttműködve szükséges megtenni.
A részletes beszámolót a melléklet tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó és Térsége Egészséges Környezetéért
Közalapítvány 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Irattár
Makó, 2014. december 4.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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Makó és Térsége Egészséges
Környezetéért Közalapítvány
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tárgy: Beszámoló Makó és Térsége
Egészséges Környezetéért Közalapítvány
2014. évben végzett tevékenységéről

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
részére
Makó
Széchenyi tér 22.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítványt Makó, Apátfalva, Földeák,
Kiszombor, Magyarcsanád és Maroslele települések Képviselő-testülete hozta létre abból a
célból, hogy az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az alapítók kötelező
feladatát képező csapadék-elvezetés, csatornázás elősegítése, megvalósítása során
segítséget nyújtson a települések lakosainak.
A 2010. évi kuratóriumi és felügyelőbizottsági tisztségújítást követően a Kuratórium elnöki
tisztét Sarró Ferenc, míg a felügyelő bizottságét Puskás János látja el. A Kuratórium 9
fővel, a Felügyelő Bizottság pedig 10 fővel működik, Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kuratóriumba 3 főt, a Felügyelő Bizottságba pedig 4 főt delegált.
Mindkét testület folyamatosan figyelemmel kísérte a szennyvíz beruházási projekt
működését, tájékozódott a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó aktuális kérdésekről.
Fontos feladatuknak tartották, hogy a beruházással és kivitelezéssel kapcsolatos hasznos
információkat minél szélesebb körben eljuttassák a lakossághoz, nemcsak Makón, hanem a
környező érintett településeken is.
A kuratórium abban is feladatot vállalt, hogy alapítványi támogatás esetén pályázat útján a
települések lakosai hozzájárulásban részesüljenek önerejűk összegyűjtésének kiegészítéseként.
Ilyen alapítványi támogatásban részesültek Magyarcsanád lakosai közül összesen 473.921.- Ft
összegben. Az utóbbi években a lakossági megtakarítások gerincvezeték építésre történő
felhasználása miatt a közalapítvány hasonló pályázatot már nem adott ki.
Az Alapítók a Közalapítványt határozatlan időre hozták létre, azzal a kitétellel, hogy a "bíróság a
Közalapítványt az Alapítók kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat
iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más
szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható."
Miután az alapító települések működési területén a szennyvíz csatornázás megvalósult, így a
közalapítvány közfeladat iránti szükséglete megszűnt.
Sarró Ferenc, a Kuratórium Elnöke levélben kereste meg az önkormányzatokat, mint az
alapítói jogokat gyakorlóit, a közalapítvány végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges
intézkedések megtétele érdekében.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:403. §-ban foglaltak szerint
alapítvány megszűnik, ha az alapítvány a célját megvalósította és az alapító új célt nem
határozott meg.
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A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 59. §-ának rendelkezései alapján előzetes nemperes eljárást kell
alkalmazni, melyben be kell nyújtani az alapítók - indokolt - határozatát a megszüntetés/törlés
kezdeményezésére.
Amennyiben a nemperes eljárás eredményeképpen a bíróság megállapítja, hogy az alapítvány
törlésének a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés a) pontjában írt feltételek fennállnak, végzésben felhívja
az alapítványt, hogy 30 napon belül kezdeményezze az alapítvány végelszámolással
történő megszüntetését.
A települési önkormányzatok képviselő-testületi határozataikban felhatalmazták a
polgármestert, hogy az előzetes nemperes eljáráshoz szükséges nyilatkozatokat megtegyék,
adminisztratív feladataikat ellássák, az alapítók gyűlésén (megbízott polgármesterek) részt
vegyenek és az alapítvány esetlegesen fennmaradó vagyonáról az alapítók gyűlésén az alapító
okiratnak megfelelően rendelkezzenek.
A képviselő-testületek döntöttek arról is, hogy a kuratórium elnökét végelszámolóként
kijelöli és megbízza a közalapítvány megszűnésével kapcsolatos teendők ellátásával.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a fentiek alapján a Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány éves
beszámolójának elfogadását.
2014. december 5.
Sarró Ferenc s.k.
Kuratórium Elnöke
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