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Előterjesztés 

A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Biatorbágyi Diákokért Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány) Biatorbágy Nagyközség 
Önkormányzata alapította 1998-ban. A Közalapítványt a Pest Megyei Bíróság 
5.Pk.60.158/1998/4. ügyszámon, 1998. július 13-án kelt végzésével, 1598. szám alatt vette 
nyilvántartásba. 

A Közalapítvány célja a közép és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló biatorbágyi 14 
életévüket betöltött lakosok anyagi támogatása. Kiemelten tehetséges hallgatók részére 
tanulmányi ösztöndíj biztosítása. 

A Közalapítvány alapítása óta a fenti célja érdekében hosszú ideig sikeresen tevékenykedett, 
azonban az elmúlt években működése akadozott, feladatát átvette a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 

A Közalapítvány 2014. szeptember 5-én elveszítette a közhasznú jogállását (Budapest Környéki 
Törvényszék 17.Pk.60.158/1998/35. számú végzése) is. 

A Közalapítvány ingósággal, ingatlannak nem rendelkezik, 757.298 forint zárolt pénzösszeg 
vehető át a BRB Buda Regionális Bank Zrt. „f.a.”-nál befagyott és az Országos Betétbiztosítási 
Alap által biztosított követelésből. 

A 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a közalapítványt a bíróság nemperes 
eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat 
ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban 
megvalósítható. 
 
A fenti jogszabály rendelkezik arról is, hogy „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 kötelező önkormányzati és állami feladatok ellátásához külön szervezet működtetése nem 
szükséges: a feladatellátás önkormányzati szervezetrendszeren és intézményeink útján 
hatékonyabban ellátható. 
 
Az alapító okirat 9. fejezete a Közalapítvány megszűnése esetére a fennmaradó vagyonról úgy 
rendelkezik, hogy az alapítókra visszaszálló alapítványi vagyont a Közalapítvány céljaihoz 
hasonló célokra kell fordítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására. 
 

Biatorbágy, 2017. november 16. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 
 

http://www.biatorbagy.hu/


 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (XI. 30.) határozata 

A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
  

 
1) Megállapítja, hogy a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány alapító okiratában 

megfogalmazott céljainak megvalósítása a megváltozott jogszabályi és finanszírozási 
körülmények között hatékonyan már nem biztosítható, 

2) a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kéri a Budapest Környéki 
Törvényszéktől a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány megszüntetését, tekintettel arra, 
hogy az alapító okiratban meghatározott oktatási közfeladat ellátásáról a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében 2013. 
január 1. napjától már az állam; az egyéb, alapító okiratban feltüntetett célok 
megvalósításáról pedig Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében Biatorbágy Város Önkormányzata saját 
hatáskörben gondoskodik, 

3) felkéri a polgármestert, hogy a Biatorbágyi Diákokért Alapítvány megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg és a nyilvánosságot a Biatorbágyi Körkép útján, 
illetve a www.biatorbagy.hu honlapon keresztül tájékoztassa, 

4) megköszöni a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság eddig végzett munkáját, 
5) felkéri a polgármestert, hogy a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi elnöki feladatait 

ellátó személyt a határozati javaslatban foglaltakról értesítse,  
6) felkéri a kuratóriumot, hogy a határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően új 

kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket 
rendezze, különös tekintettel az Országos Betétbiztosítási Alapnál lévő 757.298 forint 
visszaigénylésére, a tartós jogviszonyok megszűnéséhez szükséges intézkedéseket 
tegye meg, 

7) felkéri a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi elnöki feladatait ellátó személyt, hogy 
készítse el a Közalapítvány hiányzó beszámolóit, és könyvelését,  

8) felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszűnését követően - a hitelezők 
kielégítése után - a megszűnt közalapítvány vagyonának átvételéről a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően gondoskodjon, 

9) a Biatorbágyi Diákokért Alapítvány vagyonának ráeső részét - a hitelezők kielégítése 
után – a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz kívánja felhasználni. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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