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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 52/2001.(VI. 29.) kgy. határozatával 
döntött arról, hogy alapítóként részt vesz a Duna Menti Folklórfesztivál 
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) létrehozásában. A Közalapítvány 
alapító tagjai: Baja Város Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat.  
 
A Közalapítvány alapító okirata a 67/2001.(X. 12) kgy. határozattal került 
jóváhagyásra, és a 31/2004. (IV.19) kgy. határozattal módosította a testület. 
   
A Közalapítvány célja – egyebek mellett - a Duna Menti Folklórfesztivál központi 
(közös) programjainak szervezése és bonyolítása, a városi programok segítése az 
alapítók által esetenként meghatározott szakmai koncepció és programok alapján. 
 
Baja Város Polgármestere 2008. január 29-én kelt megkeresésében javasolta a 
Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetését, mivel az alapítványi 
célok megvalósítására a jelenlegi formában nincs lehetőség. Ennek egyik oka, 
hogy Baja Város Önkormányzata a továbbiakban nem kíván részt venni a mintegy 
40 éves múlttal rendelkező fesztivál megrendezésében, emellett a hazai pályázati 
rendszer átalakulása sem kedvez a több régiót átfogó civil szervezeteknek. 
 
 A 2006. évi LXV. törvény lehetőséget ad arra, hogy az alapítók kérésére - 
amennyiben a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti 
keretben hatékonyabban megvalósítható - a bíróság nemperes eljárásban a 
Közalapítványt megszüntesse.  
 
A Közalapítvány csekély összegű vagyonnal rendelkezik, amelynek 
felhasználására vonatkozóan a jogszabály az alábbiak szerint rendelkezik:  
„A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt 
közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány 
céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztatni.” 
A 2006. évi LXV. Törvény  1. § (2) bekezdés e.) pontja szerint a közalapítvány 
alapító okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a közalapítvány 
működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait nyilvánosságra hozni köteles, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 
2007. évi CLVI törvény 19. § alapján a közhasznú szervezet köteles az éves 
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melyet 
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tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek 
hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. 
Ennek megfelelően a Közalapítványnak el kell készítenie a 2007. és 2008. évre 
vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 
 
A megkeresésben írtak szerint amennyiben az alapító önkormányzatok egyet 
értenek a Közalapítvány megszüntetésével, a hozott határozatok alapján Baja 
Város Önkormányzata kezdeményezi a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál a Duna 
Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetését. 
 
Kérem a Közgyűlést, hogy járuljon hozzá a közalapítvány megszüntetéséhez, de 
lehetőségeihez mérten támogassa az idei fesztivál megyei rendezvényeinek 
megrendezését, melyet az ország egyik legrangosabb hagyományőrző 
fesztiváljaként tartanak számon.   
 
 
 
 
 
Határozati javaslat:  

 
A Tolna Megyei Közgyűlés …./2008. (IV. …) 
közgyűlési határozata a Duna Menti 
Folklórfesztivál Közalapítvány 
megszüntetéséről 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

egyet ért a Duna Menti Folklórfesztivál 
Közalapítvány megszüntetésére vonatkozó 
javaslattal és felhatalmazza elnökét, hogy a  
megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben 
eljárjon, és annak érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

 
2. Az alapítók felkérik a megszűnő Közalapítvány 

Kuratóriumának elnökét, hogy a határozat 1. 
pontjában foglaltaknak megfelelően új 
kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne 
vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket rendezze, 
a tartós jogviszonyok megszűnéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
3. A Közgyűlés a 2006. évi LXV. törvény 1.§ (4) 

bekezdése alapján egyetért, azzal hogy a 
Közalapítvány megszűnésével a  
Közalapítvány vagyona visszaszáll az 
alapítókra, azzal hogy az alapítók a megszűnt 
Közalapítvány vagyonát egyenlő arányban, a 
hozzájárulás mértékének figyelembevételével 
osztják fel maguk között.  
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4. A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a megszűnt 
Közalapítvány vagyonát a megszűnt 
Közalapítvány céljához hasonló célra fordítja -  
mely a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítése –, és 
erről a nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztatja.  

 
5. Az alapítók felkérik a megszűnő Közalapítvány 

kuratóriumi elnökét, készítse el a 
Közalapítvány 2007 évi működéséről szóló 
beszámolóját, és közhasznúsági jelentését, 
továbbá a 2008. évre vonatkozó beszámoló és 
közhasznúsági jelentés elkészítésére Bács-
Kiskun Megyei Bíróságnak a Közalapítvány 
nyilvántartásból való törlését kimondó végzése 
jogerőre emelkedésének napjától számított 30 
napon belül köteles. 

 
6. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a Duna 

menti Folklór Fesztivál Közalapítvánnyal 
szemben nincs folyamatban bírósági, hatósági 
eljárás.  

 
7. Az alapítók felkérik a megszűnő Közalapítvány 

kuratóriumi elnökét, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Bíróságnak a nyilvántartásból való 
törlését kimondó végzése jogerőre 
emelkedésének napjától számított 15 napon 
belül a Közalapítvány vagyonát az alapítók 
részére adja át. 

 
8. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 

határozatról értesítse a Közalapítvány elnökét. 
 
 
Felelős: az 1., 3., 4. és 6. pont tekintetében dr. 

Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
a 8. pont tekintetében dr. Bartos 
Georgina, megyei főjegyző 
a 2., 5. és 7. pontok tekintetében Héra 
Istvánné, a kuratórium elnöke  

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen 
 
 
 
Szekszárd, 2008. április 16. 

 
 
 

Dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke 


