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Tisztelt Közgy űlés! 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 48/1991. (VI. 27.) közgyűlési határozatával létrehozta a 
Nagycsaládos Fiatalokért Alapítványt, mely felett az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény 11. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ügyészség gyakorol 
törvényességi felügyeletet.  
 
NAV Tolna Megyei Igazgatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XII. törvény 
24/A. § (1) bekezdése alapján – a törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése 
céljából – értesítette az ügyészséget az Alapítvány adószáma alkalmazásának 
felfüggesztéséről.  
 
A törvényességi felügyeleti eljárás során az ügyészség meghallgatta az Alapítvány 
bírósági nyilvántartásba bejegyzett képviselőjét, aki úgy nyilatkozott, hogy az 
Alapítvány 2007. óta nem működik. A kuratórium nem ülésezett, a tagok nagy része 
nyugdíjasként már nem kívánta ellátni az Alapítvánnyal kapcsolatos teendőket. Új 
kuratóriumi tagok kijelölésére nem került sor. Az Alapítványnak vagyona nincs, a 
2007-ben meglévő bankszámlán lévő vagyon az eltelt idő alatt a banki költségekre 
tekintettel felemésztődött. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdésben 
foglaltak szerint a bíróság az ügyész keresete alapján az Alapítványt megszünteti, ha 
céljának megvalósítása lehetetlenné válik. Tekintettel arra, hogy a Tolna Megyei 
Közgyűlés az Alapítvány egyik alapító tagja, megszüntetéséhez a Közgyűlés 
hozzájárulása szükséges.  
 
Figyelembe véve az Alapítvány működésére vonatkozóan fent leírtakat, javaslom, a 
Közgyűlés járuljon hozzá az Alapítvány megszüntetéséhez.  
 
Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 

A Tolna Megyei Közgy űlés …/2012. (VI. 29.) 
közgy űlési határozata a Nagycsaládos 
Fiatalokért Alapítvány megszüntetéséhez való 
hozzájárulás tárgyában:  
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Nagycsaládos Fiatalokért Alapítvány egyik 
alapító tagjaként hozzájárul, hogy a bíróság a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 74/E. § (3) bekezdésben foglaltak szerint 
eljárva nevezett Alapítványt megszüntesse. 

 
2. A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy az 1. 

pontban megnevezett alapítvány 
megszüntetésére vonatkozóan az ügyészség 
kerestet nyújtson be a bíróságon.  

 
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, gondoskodjon a 

határozat Szekszárd Városi Ügyészség részére 
történő eljuttatásáról.  

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (3. 

pont) 
Határid ő: azonnal  

 
 
Szekszárd, 2012. június 15. 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgy űlés elnöke 
 




