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Tisztelt Képviselő- testület!
A Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány közhasznú jogállását a Gyulai
Törvényszék 2014. július 1. napjával törölte, és felhívta az alapítványt, hogy módosítsa a
hatályos jogszabályoknak megfelelően alapszabályát. Az Önkormányzat az Alapítványt 2009ban alapította, azonban 2006. óta az Önkormányzat nem lehet tagja alapítványnak. Tekintettel
arra, hogy az Új Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján jelentősen módosultak a civil
szervezetekre vonatkozó alapvető szabályok, valamint az alapítványnak ismételten meg kell
felelnie a civil törvény által meghatározott közhasznúsági feltételeknek, ezért az alapítványok
céljainak hasonlósága alapján a Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány és a
Békési Gólyafészek Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány egyesítése látszik célszerűnek. A
kuratórium elnökének tájékoztatása alapján a Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért
Alapítvány támogatása is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Gólyafészek Bölcsődében a só
szoba kialakításra kerüljön.
A Ptk. 3:403. § (2) bekezdése értelmében az alapító nem szüntetheti meg az
alapítványt, azonban az alapítvány átalakulásáról dönthet, így az egyesített alapítvány céljai
az érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban állnak.
Az adott alapítványnak más alapítványba történő beolvadása esetén a nyilvántartásból
törölni kell, ez egyben az Alapítvány megszűnését is jelenti. Beolvadásnál a beolvadó jogi
személy jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy. A beolvadt alapítvány
törlésének elrendeléséről a bíróság nem peres eljárásban soron kívül határoz. A bíróság a
kérelem benyújtásakor azt vizsgálja, hogy az egyesülésben részt vevő jogi személy
gyakorolhatja-e az alapítói jogokat, továbbá, hogy a beolvadással létrejött alapítvány célja az
érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll-e, azok gyakorlati
megvalósítása mennyire lehetséges.
Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítványt 2009. december 03-án alapította
Békés Város Önkormányzata. Az Alapítvány célja: Békés város bölcsődéiben nevelt
gyermekek fejlődésének elősegítése, a gondozási-nevelési feltételek folyamatos javítása a
bölcsődékben, a bölcsődei játékeszközök fejlesztése, a bölcsődék játékudvarának fejlesztése, a
biztonságos játéktevékenység feltételeinek megteremtése, a bölcsődés gyermekek és a
bölcsődei dolgozók egészségvédelme, testi és lelki egészségének megőrzése, a bölcsődék
informatikai eszközállományának bővítése, fejlesztése, a bölcsődei dolgozók képzésének,
továbbképzésének támogatása, képzésszervezés, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek
megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, minden olyan tevékenység, amely
a bölcsődék fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és
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ifjúságvédelem, érdekképviselet, sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
Jelenleg az Alapítvány 60.000,- vagyonnal rendelkezik.
2014. december 1-jén a Gyulai Törvényszék nyilvántartásba vette a Békési Gólyafészek
Bölcsőde Gyermekeiért Alapítványt. Az Alapítvány céljai: A nevelési, gondozási feltételek
folyamatos javítása a gyermekek fejlődésének elősegítésének érdekében. - Az egészséges
életmódra nevelés, valamint az egészségmegőrzés érdekében a sószoba fenntartása,
feltételeinek és eszközeinek bővítése. - A bölcsőde szakmai programjában meghatározottaknak
megfelelően a tornaszoba és az udvari mozgásfejlesztő eszközök, játékok folyamatos bővítése,
cseréje. - Az intézményhez kapcsolódó programok – például bölcsődék napja – támogatása,
pályázatok lebonyolításának elősegítése. - Az adminisztrációs munkához szükséges
informatikai eszközök bővítése, fejlesztése. - A bölcsődei dolgozók továbbképzésének
támogatása. - A szülők részére szakmai és nevelési tanácsokat tartalmazó rendezvények
lebonyolítása, ezzel kapcsolatos költségek fedezése. - Minden olyan tevékenység, amely a
bölcsőde fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Békés Város
Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapítója
kezdeményezi, hogy az Alapítvány a Békési Gólyafészek Bölcsőde Gyermekeiért
Alapítványba beolvadjon.
2. Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét az alapítványok beolvadásával kapcsolatos valamennyi okirat
aláírására, jognyilatkozat megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Békés, 2015. június 23.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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