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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló T/233 . számú törvényjavaslathoz a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése,
valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a következő

bizottsági módosító javaslatot
terjesztjük elő :

1 . Javasoljuk a törvényjavaslat 1 . §-ának elhagyását, a törvényjavaslat számozása megfelelően
módosul :

l1 . §
(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban : Ptk.) 74/G. §-a, azzal hogy a szervezetek,
amelyek közalapítvány létrehozására e törvény hatályba lépése előtt a Ptk. 74/G . §-a
alapján jogosultak voltak, alapítványt e törvény hatálybalépését követően sem
alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak és annak alapítói joga gyakorlásra nem
jelölhetők ki.

(2) A közalapítvány alapítására jogosult - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007.
december 31. napjáig köteles kérni a bíróságtól a közalapítvány megszüntetését . A
kérelem alapján a bíróság a közalapítványt nem peres eljárásban megszünteti . A
megszűnt közalapítvány vagyonát az alapító a hitelezők kielégítése után köteles a
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.

(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, vagy
amelynek alapítója az Országgyűlés, mindaddig működhet - ha az alapítást elrendelő
vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik
- amíg a Ptk. 74/E . §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G .§-ának (9) bekezdésében
meghatározott megszűnési okok be nem következnek .

(4) A közalapítvány működésére - a (2) bekezdés szerinti esetben annak megszüntetéséig
- a Ptk. alapítványra vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltéréssel kell alkalmazni :
a) A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább
többségi befolyással (Ptk. 685/B.§) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben
részesedést nem szerezhet ;
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b) A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki ;

c) A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az
alapító okiratban foglalt célokra ;

d) A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a
közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki ;

e) A közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a
közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. A közalapítvány gazdálkodásának
törvényességét és célszerűségét - a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat
képviselő-testülete által alapított közalapítvány kivételével - az Állami Számvevőszék
ellenőrzi;

f) A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett
szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában - ennek
hiányában a helyben szokásos módon - közzé kell tenni .

(5) Ha közalapítvány a M. 74/G . §-ának (3) bekezdésében szabályozott módon jött
létre, az államháztartás körén kívüli alapítója a közalapítvány megszüntetése esetére a
közalapítványéhoz hasonló célú alapítvány létrehozását határozhatja el, ebben az
esetben az alapítványi vagyonrendelés céljára felhasználhatja a közalapítvány -
hitelezők kielégítése után - megmaradt vagyonából a (2) bekezdés szerint rendelkezése
alá kerülő részt .

(6) A közalapítvány alapítására jogosult, valamint a minisztérium vagy országos
hatáskörű szerv által, vagy általuk együttesen, illetve ezeknek államháztartáson kívüli
alapítóval közösen 1994 . január 1-je előtt alapított, és e törvény hatálybalépésekor még
alapítványi formában működő szervezetek jogutód nélküli megszüntetésére a (2) és (5)
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bíróság döntését közős alapítás
esetén sem akadályozza, ha a kérelmet az alapítók nem együttesen terjesztették elő .

(7) Ha a (2) bekezdésben megjelölt időpontig a közalapítvány, illetve a (6) bekezdés
szerinti alapítvány megszüntetését annak alapítója vagy alapítóinak egyike sem kérte, a
megszüntetésről a bíróság a M. 74/E. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az
ügyész keresete alapján határoz .]

Indokolás

A közalapítványok megszüntetése súlyos hátránnyal érintene egyes ágazatokat . Egyebek
mellett a foglalkoztatás elősegítésére korábban létrehozott közalapítvány eredeti célját
hiúsítaná meg, valamint veszélyeztetné a foglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátását . A
módosító javaslat ezért a tervezett szabály elhagyására tesz javaslatot .

Budapest, 2006 . június 28 .

Simon Gábor
elnök
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