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Tárgyalás módja. Előkészítette.

Nyílt ülés Dr. Bocskay Árpád aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete a 43 1/2008. (X. 30.) határozatával döntött a Hunyadi Téri
Ovoda Gyermekeiért Alapítvány létrehozásáról. Az Alapítvány létrehozásának az volt a célja,
hogy a támogatók által adományozott pénzeszközökkel segítse az óvodában folyó nevelési
munkát.

Békés Város Önkormányzata 2021 . május 3 . napján köznevelési szerződést kötött a Reményhír
Intézményfenritartó Központtal (5630 Békés, Verseny u. 7., képviseli Durkó Albert Zoltán) a
Hunyadi téri Ovoda fenntartói jogának átadás-átvételéről. A fenntartóváltás 2021. szeptember
1 . napjával rendben lezajlott, az óvoda fenntartását, az ott nevelt gyermekeket, a
munkavállalókat, valamint a fenntartáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyont a Reményhír
Intézményfenntartó Központ átvette.

Mivel a Rernényhír Intézményfenntartó Központ az Önkormányzattól függetlenül, önállóan
működő szervezet és az általuk fenntartott oktatási, nevelési intézmények munkáját saját
alapítványuk által kívánják támogatni, ezért nem tartják szükségesnek több alapítvány
működtetéséí, valamint nem kívánják a saját alapítványukat más alapítvánnyal egyesíteni, ezért
javasoljuk a Hunyadi Téri Ovoda Gyermekeiért Alapítvány megszüntetéséhez szükséges döntés
meghozatalát. A megszüntetést a kuratórium tagjai is támogatják, nyilatkozatukat a jelen
előterjesztéshez csatoltuk. Az alapítvány megszüntetéséről a bíróság hoz döntést.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni

szíveskedjen:
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Hunyadi Téri Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány megszüntetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
megszüntetéshez szükséges — a határozat 1-es számú mellékleteként csatolt — nyiliitkozatot
megtegye, és a még esetlegesen szükséges iratok beszerzését követően elindítsa az
alapítvány m egszüntetéséhez szükséges bírósági eljárást.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. szeptember 24.

Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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1 -es számú melléklet

Kérelem

Alulírott Kálmán Tibor polgármester, mint a Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
alapítójának képviselője, tekintette! a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3 :403. (1)
bekezdés b) ponára kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy az alapítvány vonatkozásában a megszüntetési
eljárást lefolytatni és az alapítványt megszűnését megállapítani szíveskedjen.

‘, Ptk. 3:403. [Az alapítvány megszűnése]
(1) Az alapítvány megszűnik ha

b) az alapítvány céUának megvalósítása lehetetlenné váli és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal
való egyesülésre nincs mód”

Indokolás

Békés Város Képviselő-testülete 43 1/2008. (X. 30.) határozatával döntött a Hunyadi Téri Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány létrehozásáról. Az Alapítvány létrehozásának az volt a célja, hogy a
támogatók által adományozott pénzeszközökkel segítse az óvodában folyó nevelési munkát.

Békés Város Önkormányzata a Reményhír Intézményfenntartó Központtal (5630 Békés, Verseny u. 7.,
fenntartó azonosító: 3901 1529, képviseli Durkó Albert Zoltán) 2021 . május 3. napján köznevelési
szerződést kötött a Hunyadi téri Ovoda fenntartói jogának átadásá-átvételéről. A fenntartó váltás 2021.
szeptember 1 . napján rendben lezajlott, az óvoda fenntartását, az ott nevelt gyermekeket, a dolgozókat,
valamint a fenntartáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyont a Reményhír Intézményfenntartó Központ
átvette az Önkormányzattól.

A Reményhír Intézményfenntartó Központ az Önkormányzatunktól liiggetlenü1 működő és önállóan
gazdálkodó szervezet, az általuk fenntartott oktatási, nevelési intézmények munkáját saját alapítványuk
által kívánják támogatni és nem tartják szükségesnek több alapítvány működtetését, valamint nem
kívánják a saját alapítványukat más alapítvánnyal egyesíteni, ezért kérjük a Hunyadi Téri Ovoda
Gyermekeiért Alapítvány megszüntetését.

A megszüntetést a kuratórium tagjai is támogatják, nyilatkozatukatjelen kérelmünkhöz csatoltuk.

A me2szüntetni kért a1aiítvány adatai:

Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Szervezet székhelye: 5630 Békés, Hunyadi tér l/l.
Szervezet nyilvántartási száma:04-0 1-0002535
Adószám: 1 83944 10-1-04
Eljáró bíróság neve: Gyulai Törvényszék
Alapító: Békés Város Onkormányzata, 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Képviseli: Kálmán Tibor (5630 Békés, Kölcsey u. 45. szám alatti lakos, polgármester
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A kuratórium tagjai:
Dobó Márta — elnök (5630 Békés, Arany János u. 19.

Kónyáné Vas Ildikó (5630 Békés, Jókai u. 25.

Római Izolda (5630 Békés, Hunyadi tér 2.

Békés, 2021. augusztus23.

Kálmán Tibor
polgármester
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Lemondó Nyilatkozat

A Hunyadi téri Óvoda Gyerrnekeiért Alapítvány Kuratóriumi elnöke (Dobó Márta) és tagjai

(Kónyáné Vas Ildikó és Római Izolda), ezúton lemondunk a kuratóriumi tisztségQnkről és

támogatjuk az Alapítvány megszüntetését.
Az Alapítvány számára évek óta nagyon kevés összeg érkezett, valamint a fenntartónk is

megváltozott.
Az Alapítvány fenntartására ezért már nincs szüksége az Ovodának.

Tisztelettel: Dobó Márta
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