
 1 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2020. szeptember 24-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Egyetértés Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány jogutódlással történő 

megszűnési szándékával 

 

Az előterjesztést készítette:  Szili Anett titkársági ügyintéző 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság 

    

 

  

 

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

        Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 22. 

 

 



 2 

Kiskunhalas Város Polgármesterének     ÚJ VÁLTOZATBAN 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére  

Egyetértés Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány jogutódlással történő 

megszűnési szándékával tárgyában 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány elnöke azzal a kéréssel kereste fel Kiskunhalas 

Város Önkormányzatát, hogy működésének hatékonyabbá tétele és költségeinek csökkentése 

érdekében beolvadási szándékkal élne a Városért Közalapítványba. 

Civil szervezetek egyesítésére jellemzően akkor kerülhet sor, ha az érintett szervezetek 

létesítő okiratában meghatározott céljainak sajátosságaira vagy a gazdasági, társadalmi, jogi 

környezet változásaira tekintettel a céljaik megvalósítása más szervezeti keretek között 

hatékonyabban megvalósítható.  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint alapítónak szándékában áll a 

kuratóriumok kezdeményezése alapján, a működési költségek csökkentése, a rendelkezésre 

álló források egyesítése, valamint a közös célok nagyobb ívű, hosszabb távú 

megvalósításának finanszírozására érdekében Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványt a 

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:44.§ valamint 

3:402.§ alapján beolvadás útján egyesíteni a Városért Közalapítvánnyal.  

Ptk 3:402. § [Az alapítvány átalakulása] 

(1) Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal 

egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. 

(2) Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az 

alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását 

teljesítette. 

(3) Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az 

alapítványi cél veszélyeztetésével. 

3:44. § [Egyesülés] 

(1) A jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. 

Összeolvadásnál az összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre 

általános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános 

jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy. 

(2) Ha az egyesülésben részt vevő jogi személyek mindegyike határoz az egyesülés 

kezdeményezéséről, az ügyvezetéseik kötelesek az átalakulási tervnek megfelelő tartalommal 

közös egyesülési tervet készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi részt vevő jogi 

személy vagyonmérleg-tervezetét, valamint az egyesüléssel létrejövő jogi személy nyitó 

vagyonmérleg-tervezetét. 

(3) Az egyesülésben részt vevő jogi személyek az egyesülési terv elfogadásáról külön-külön 

döntenek. Az egyesülési tervet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az egyesülésben részt 

vevő valamennyi jogi személy elfogadta. 

Az egyesítési folyamat az alábbiak szerint hajtható végre: 

Az alapítványok egyesítésére az érdekelt alapítók közös kérelme alapján van lehetőség. 

Az egyesülési folyamat előkészítése, végrehajtása alapos körültekintést kíván, a vonatkozó 

jogi szabályozás rendkívüli sokrétűsége okán. A Ptk. Jogi személy könyv általános 

rendelkezései, valamint az alapítványra vonatkozó speciális szabályai mellett az alábbi külön 

jogszabályokban foglalt előírásokra egyaránt figyelemmel kell lenni. 
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Jogszabályok: 

• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Ctv. II/A. fejezet]; 

• egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi 

CLXXVI. törvény [a továbbiakban: Átv.] 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

• a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

 

Az alapító, illetve a közgyűlés az egyesülésről két alkalommal hoz döntést. Első körben 

az egyesülési szándék elhatározásáról, majd az egyesülés végleges jóváhagyásáról 

szükséges határozni. 

Az egyesülési szándékról való döntéshez a civil szervezet ügyvezetése (kuratórium) 

előterjesztést készít, mely rendelkezik: 

• az egyesülés módjáról (pontosan meghatározva az egyesülés formáját a fent ismertetett 

lehetőségek szerint), 

• a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjáról, 

• a könyvvizsgáló személyéről. 

Ha a civil szervezetnél felügyelőbizottság működik, az előterjesztést a felügyelőbizottsággal 

is véleményeztetni szükséges [Ctv. 10/C. §, Átv. 2. §]. 

Ha az alapítók/közgyűlések támogatják az egyesülési szándékot, a kuratórium gondoskodik az 

egyesülési terv, egyesülési szerződés, valamint az egyéb okiratok elkészítéséről. 

Az egyesülési terv részei: 

• a jogelőd és a jogutód civil szervezetek vagyonmérleg-tervezetei, az azokat alátámasztó 

vagyonleltár-tervezetek, 

• a jogutód civil szervezet létesítő okiratának tervezete, 

• az egyesülő civil szervezetek közötti egyesülési szerződés (részletes tartalmára nézve ld. 

Ctv. 10/E. § és Átv. 14. §), 

• tartalmazhatja továbbá mindazon körülményeket, szempontokat, amelyek az egyesülési 

döntés meghozatalának alátámasztása érdekében szükségesek. 

A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá a 

felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell [Átv. 4. § (5) bek.]. 

Az egyesülésben részt vevő civil szervezetek az egyesülési terv elfogadásáról külön-külön 

döntenek. Az egyesülési tervet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az egyesülésben részt 

vevő valamennyi civil szervezet elfogadta. 

Az alapító/közgyűlés egyesülésről szóló végleges döntése keretében határoz az egyesülési 

terv és mellékletei elfogadásáról azzal, hogy a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a 

döntés időpontjáig nem telhet el hosszabb idő, mint 3 hónap [Átv. 6. §]. Az átalakuló civil 

szervezet vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is 

elfogadható azonban abban az esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásról való végleges 

döntés időpontját legfeljebb 6 hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az átértékelés 

lehetőségével nem él. [Átv. 4. § (3) bek.] Ha az alapító/kuratórium elfogadta az egyesülési 

tervet, az egyesülési szerződést az egyesülésben részt vevő civil szervezetek vezető 

tisztségviselői írják alá [Átv. 14. § (4) bek.]. 
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Az alapítványok esetében az alapító az egyesülésről szóló döntést követően aláírja a jogutód 

alapítvány(ok) alapító okiratát. 

Az ezt követő 8 napon belül közleményt szükséges közzétenni a bíróságok központi internetes 

oldalán, mely alapján a civil szervezet hitelezője, akinek a civil szervezettel szemben fennálló 

követelése az egyesülésről hozott döntés közzétételét megelőzően keletkezett - 30 napos 

jogvesztő határidőn belül -, követelése erejéig a civil szervezettől megfelelő biztosítékot 

követelhet [Átv. 10. §]. 

Az egyesüléssel létrejövő civil szervezet bejegyzését követően végleges vagyonmérleget kell 

készíteni [Átv. 11. § (2) bek.] azzal, hogy az egyesülés során megszűnő egyéb szervezet a 

végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával − mint 

mérlegfordulónappal − a beszámolóját is elkészíteni, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait 

lezárni, valamint nyilvánosságra hozni, letétbe helyezni és közzétenni.  

Az a szervezet, amely az egyesülés során nem szűnik meg, a végleges vagyonmérlegét és 

vagyonleltárát a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el az egyesülés napjára 

vonatkozóan, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan 

köteles vezetni. [Korm r. 18. § (6)-(7) bek.] 

A civil szervezet az egyesülés során a vagyonmérleget könyv szerinti értéken készíti el, illetve 

ha azt a Számviteli tv. lehetővé teszi a vagyon átértékelését, a vagyonmérlege összeállításánál 

alkalmazhatja a Számviteli tv. 136−141. §-ainak vagyonátértékelésre vonatkozó 

rendelkezéseit. Ez utóbbi esetben a vagyonmérleget és az azt alátámasztó vagyonleltárt 

független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. [Korm r. 19. §] 

Az egyesülés joghatása – ha az érintettek ennél későbbi időpontban nem állapodnak meg – az 

egyesülésnek az illetékes törvényszék általi nyilvántartásba vételének napjával állnak be. Az 

egyesülés bírósági bejegyzése érdekében a változásbejegyzési kérelmet a jogutód alapítvány 

alapítója, köteles benyújtani a bíróság felé a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 

ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 58–58/B. §-aiban 

foglaltaknak megfelelően. 

Beolvadás esetén az átvevő alapítvány a beolvadó alapítvány jogutódjaként működik tovább, 

míg a beolvadó alapítványt a beolvadás bejegyzésekor a bíróság törli a nyilvántartásból. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító támogatja 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványnak a Városért Közalapítványba 

beolvadásának szándékát. Amennyiben a Kuratórium kezdeményezi a beolvadást, és a 

szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, úgy meghozza az ehhez szükséges 

alapítói határozatokat. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Határidő:    2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős:  Szili Anett titkársági ügyintéző 

Értesül:    Szili Anett titkársági ügyintéző 

    Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

    Városért Közalapítvány 

    DZ Abakusz Kft., Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7. 

    dr. Szabadi Tamás ügyvéd 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 22. 

          Fülöp Róbert s.k. 


