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E l ő t e r j e s z t é s 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április ülésére 

 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának jóváhagyása (egységes szerkezetben) 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önök előtt ismeretes, hogy a Szegedi Törvényszék  13.Pk.60.080/2005/16. szám alatt kiadott jogerős 
végzésével   2014. szeptember 27. napjától eltiltotta az alapítót és a szervezetet az  Európai Csanytelekért 
Közalapítvány nevében a „Köz” szó alkalmazásától,  mivel  nyilvántartásából törölte a közhasznú jogállást, 
tekintettel arra, hogy elengedhetetlen a Közalapítvány alapító okirata felülvizsgálata annak érdekében, hogy az alapító 
okirat ne tartalmazzon megtévesztésre alkalmas rendelkezést, különösen a közalapítvány neve vagy 
alapító okirata egyese rendelkezései nem kelthetik azt a látszatot, hogy a szervezet közhasznú 
jogállású szervezetként működik.                            
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény helyébe lépő 2013. évi V. törvény, amely az új Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) szól,  hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9. § (2) bekezdése értelmében: a civil szervezet a 
Ptk. hatálybalépését követő első létesítési (alapító) okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. 
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni és az erről szóló döntéshozó szervi 
(Képviselő-testületi) határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz 2016. március 15. napjáig 
benyújtani akként, hogy a civil szervezet alapító okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló 
rendelkezést.           
 
Időközben az államháztartásról szóló törvényt módosította a 2006. évi LXV. törvény (továbbiakban: 
Áhtmódtv.),  amely alapján a Szegedi Törvényszék  13.Pk.60.080/2005/17.  végzésében írt tiltást  felülírta és 
visszamenőleges hatállyal visszaállíttatta a „Közalapítvány” alkalmazásának lehetőségét, mivel az Áhtmódtv. 1. § (3) 
bekezdése értelmében: a törvény hatálya alá tartozó közalapítvány közhasznú jogállást szerezhet, ha teljesíti a 
közhasznú jogállás megszerzésének  és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (továbbiakban: Ectv.) foglalt feltételeit. 
 
Az Áhtmódtv. 9. § (1) bekezdése szerint, az e törvény szerinti közalapítványt, amely 2014. május 31. napján 
közhasznú jogállással rendelkezett és az Ectv. szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti 
kérelmét erre is hivatkozva nyújtotta be 2015. május 15. napjáig, közhasznú szervezetnek kell 
tekinteni, ha utóbb az illetékes Bíróság a közhasznú jogállást megállapítja és azt nyilvántartásba 
bejegyzi. 
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint az (1) bekezdésben meghatározott kérelem benyújtására nyitva álló idő 
határidő elmulasztás esetén igazolási kérelem benyújtására nincs mód.  
Ennek  azért van jelentősége, hiszen az eddigi adófelajánlások ezen jogi fogalmak szerint érvényesíthetőek, amely 
nélkül megkérdőjeleződik a Közalapítvány működőképessége. 
 
Ezen előterjesztéshez csatolt Alapító okirat megfelel  a hatályos vonatkozó központi jogszabályban foglalt 
követelményeknek, melyet a Ügyrendi Bizottság véleményével  terjesztünk Önök elé. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztés, az ahhoz csatolt alapító okirat, a határozat javaslat megtárgyalását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. április 12. 
 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik       Kató Pálné 
 polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…./2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának jóváhagyása (egységes szerkezetben) 
 
 

H a t á r o z a t i   javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta 
ezen határozat 1. mellékleteként csatolt formában és tartalommal az általa alapított Európai 
Csanytelekért Közalapítvány Alapító okirata módosítását az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvényben foglaltaknak megfeleltetve  és felkéri Kató Pálné jegyzőt  az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben foglaltak szerinti szükséges  (az illetékes bíróságon nyilvántartásba vételi eljárás) intézkedések  
határidőben való megtételére. 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos, legkésőbb 2015. május 10. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Németh Sándor az Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke  
- Ügyrendi Bizottság Elnöke és Tagjai 
- Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 


