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Tisztelt Közgyűlés! 

Az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (továbbiakban: alapítvány) kuratóriumának elnöke azzal a 
kéréssel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, mint alapítóhoz, hogy az alapítvány 
megszüntetését kezdeményezze az alapítónál. 

Az alapítványt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlése alapították abból a célból, hogy a kelet-európai államok demokratizálódását és európai 

integrációját előmozdítsák, illetve, hogy segítsék a kelet-európai államok és Magyarország, valamint 

más európai uniós tagállamok közötti kulturális, gazdasági fejlődést. 

Az alapítvány kuratóriumának elnöke tájékoztató levelében kifejtette, hogy az alapítvány céljainak 

megvalósítása anyagi források hiánya miatt lehetetlenné vált, így érdemben az alapítvány már 

régóta nem működik, a kuratórium elnökének és tagjainak mandátuma is lejárt, új tagok 

megválasztására nem került sor. 

Az alapítvány vagyona 2018. január 1-én 560.392. Ft. volt, amelyből az elmaradt szolgáltatási díjak 

kifizetése megtörtént, 300.000. Ft könyvelői szolgáltatási díj, valamint 50.000. Ft könyvvizsgálói díj a 

Magyar Államkincstárnál átutalásra került. 

A maradvány összege így 210.392. Ft. A megszüntetési eljárással kapcsolatos bankköltségekre 

szükséges összeg levonása után 200.000. Ft összeg kerülne az alapítvány számlájáról a Kárpátok 

Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület (képviseli : Dr. Karakó László egyesületi 

elnök, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) részére átutalásra. 

A kuratórium elnöke megkereste a másik alapítót is a megszüntetés kezdeményezése érdekében. 

Az alapítói jogokat 2012. január 1. napjától jogszabályi változás miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés helyett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ, majd 
annak jogutódja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

gyakorolja. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége a 2018. 
július 2-án kelt, SZO-SZSZBMK-737-4/2018. számú ügyiratában hozzájárult az alapítvány 
megszüntetéséhez. 

Az alapítvány kuratóriuma fentiek alapján kéri az alapítvány Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján történő megszüntetését, azaz 11az alapítvány megszűnik, ha az alapítvány céljának 
megvalósítása lehetetlenné vált és a cél módosítására, vagy más alapítvánnyal való egyesülésre 
nincs mód". 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a melléklet határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 29. 

Tisztelettel: 
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1. számú melléklet a JKAB/544-4/2018. számú előterjesztéshez 

Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.. „./2018.(IX.6.) számú 

határozata 

az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezéséről 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta és 

1. alapítói jogkörében eljárva az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány megszűnését 

kezdeményezi a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 
2. felhatalmazza dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány 

megszüntetéshez szükséges dokumentumokat aláírja, valamint hogy a köza lapítvány 
megszüntetése ügyében a Nyíregyházi Törvényszék előtt teljes jogkörben eljárjon, a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye (beleértve az esetleges hiánypótlást). 

Felelős: Faragóné Széles Andrea, jegyzői kabinet vezetője 

Határidő: azonnal 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6. 

A határozatot kapja: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek 
vezetői 

3./ Nyíregyházi Törvényszék 


