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Tisztelt Alapító!

A VeszPrémi TÖrvénr'??k tájékoztatása szerint az orczágos Bírósági Hivatal által vezetettnévjegYzékből történt t'te,oé,á-tiln 
^isi,íőí,ar.u túrt -on "Tuir 

szeívezetek listája,amelYek aZ egYesÜlési jogról, 
7,-.u2l|fzn,n';frarrar.or, valamint, a civil szeweztekműkÖdéséről és támogatása;dt ázorc 20n. évi óL-xxV törvény (Ectv.) 30. §_ában előírtbeszámoló és kÖzhasáúsági ,n.rren., Hétb; iűesi és t<ozzáe|etiiot.t.r.ttségüknek 
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üzleti év vo"nattá"J'auuo n..n t.t-t.t lleget, és mulasztásukat egy éven belül

Az országos BÍrósági Hivatal adatközlése szerint a Kano,lcl és Vigántpetend Községek általlétrehozott KaPolcs-e9. JisanÓÁo, Művészeti i:ryl Atapítván y a beszámoló letétbehelYezési ésközzétételi köielJittrlgen.t 
^ 

zőtá-.'e"\ór.tirr.ti Jrrr.'vonatkozóan nem tetteleget, és e mulasztásáttovábbi eg|Zu.n u.r.iirffiáror,u.
A fenti mulasztás miatt a.Veszprém lVíegyei Főügyészség elrende 1te az alapíNányműködésetÖrvénYességének vjzssálet4j,' 

"-.ry.rit i9ffiöJlen, jelenleg az ügyészségről szóló2011' évi CLXI. tó*ö'(úr;;, §-ának (iü;?;ése,-valam ir, -p,,u. 11. §_ának (5)
,n,9fJr3i:i.'ff ;,:*'.'.'*;il"drx;r;,#áésének;&;;itasai.antiö;};,
Az ÜgYészi eliárás során a civil szervezet könyvelési feladatait ellátó Márvány Gyuláné2015' május 6, naPján t'i'teni 

",JZlt.:,.."*h;iÍ;#; alkalmávat-"-útu, hogy tudomásaszerint az alaPÍNánY nem működik. NyilatkÜil;;i; hogy . -u"J.r.ri fesztivált 2013_iga KaPolcsi Kulturáli' e'r"'e",iuiqffi ngvjJ"#=ete meg - melynek O is vezetőségitagia -' eá követően Pedig u rra,rirrerr"t"k'Völg;^Nonprorit-Kd:-;;;rvezésében 
került



megrendezésre a fesztivál.

A fentieket kÖvetően Márta István kuratóriumi elnök 2015. július 31. napján történt
személYes meghallgatása alkalmával Úgy nyilatkozott, hogy a civil szervezet működése
okafogYottáváIt mivel az alapítvány által 1993-ban megrendezett művészeti fesztivált 1995_
től kezdődően hosszú ideig a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet szervezte
meg. Jelenleg pedig az említett egylet a Művészetek a Vidék FejlesztéséérrAlapítvánnya1
együttműködve rend ezi a fesztivált.

A fentiekre tekintettel Márta István kuratóriumi elnök kérte az alapíNány megszűnésének
megállapítása iránti ügyészi intézkedés megtételét.

Tájékoztatom, hogy Ectv. 11. §-ának (5) bekezdés b) pontja alapján a bíróság az igyész
keresete alapján megállapítja, az alapíBrány megszűnését, ha céljának mégvatositasa
lehetetlenné váIt, és a cél módosításáravagy rnás alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód.
Az Ectv. 11. §-ának (5a) bekezdés d) pontja alapján, pedig a bíróság az igyészség
indÍNányára állapítja meg az alapítvány megszűnését, ha három éven át--a céljá
megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.

A fentiekre tekintettel kérem szíveskedjék nyilatkozni arról, hogy alapítói jogkörében az
alaPÍtvány továbbműködése érdekében - a célok módosítása, más alapíwánnyal való
egYesülés, Új kuratórium kijelölése, további pénzeszközök biztosítása útján - kíván-e
intézkedni, vagy egyetért az alapítvány kuratóriumi elnöke fent ismertetett tényállításaival,
Ós szükségesnek tartja, illef,le k&i az ügyész intézkedését az alapítvány rnegszűtrésének
megállapítása érdekében.

Az Ütv. 4. §-ának (3) bekezdése alapján ]<érem, hogy szíveskedjék jelen megkeresés
kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozatát a Veszprém Megyei
Főügyészség (8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4. szám, fax: 88142r-9,],8, 

"--ál,ves. fou@mku.hu) részéte megküldeni.

Veszprém, 2016. április 22. napján o
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Dr. Biró Boglárka
főügyészségi csoportv ezető ügyész



IJatározat tervezet

Vigantpetend ktizség Önkormányzata Képviselő-testülete a ,,Kapolcs és Vigántpetendi
MŰvészeti Napok Alapítvány alapítőja, az alapttvány megsztintetésével kapcsolatosan az
alábbi nyilatkozatot teszi :

Az önkormányzat, mínt az alapítvény alapitőja egyetért Márta István kuratóriumi elnök
alapítvány megszüntetésre vonatkozó nyilatko zatával és kéri az űgyészi intézkedést , hogy az
alapitv áry1r sziinte s se me g.

KéPviselŐ-testület megbízza a jegyzőt, hogy a testiilet döntéséről a Veszprém Megyei
Főügyészséget írásban értesítse.

Felelős: Takács LászIőné jegyző

Hatíridő: 2016. május 24,


