
 
 
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

a Képviselő-testület 2006.november 23-án tartandó ülésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat egyes alapítványi ügyek rendezésére.  
 
 
Előterjesztő: Dr.Gémesi György 
      polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Grassalkovich kastély és parkja teljeskörű hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány kidolgoztatása céljából az Architekton Épület és Műemlékfelújító kft. a Pallér 
Építőipari Kisszövetkezet valamint Gödöllő Város Önkormányzata 1991 februárjában 
létrehozták a Gödöllői Kastély Alapítványt. Az alapítók összesen 270.000,-Ft anyagi 
hozzájárulással biztosították az induló vagyont, az alapítványt az alapítóknak az alapító 
okiratban rögzített szándéka szerint két évre hozták létre.  
 
A nyílt alapítványhoz az eredeti szándékokhoz képest nem csatlakoztak adományozók, 
vagyonát nem sikerült megnövelni, célját sem töltötte be.  
 
A Polgári Törvénykönyv 74/E. § (1) bekezdés b) pontja szerint az alapítvány megszűnik, ha 
az alapítványban meghatározott idő eltelt. A megszűnt alapítványt – melyet a Pest megyei 
Bíróság A/112 számon vett nyilvántartásba 1991. március 4-én – mind a mai napig nem 
törölték. 
 
Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület határozzon arról, hogy kezdeményezi az 
alapítvány törlését a Pest megyei Bíróságnál a nyilvántartásból. Javaslom továbbá, hogy kérje 
fel a Városi Múzeum igazgatóját is ilyen irányú kérelem benyújtására. (A Városi Múzeum 
volt az egyedüli szervezet, amely az alapítványhoz csatlakozott, igazgatója az alapító okiratot 
aláírta.) 
A Pallér Építőipari Kisszövetkezet ma már nem létezik, jogutóda nincs, az Architekton kft. 
jogutóda ellen korábban felszámolási eljárás indult. Így az látszik célszerű megoldásnak, ha a 
törlés iránt az önkormányzat és a Városi Múzeum nyújt be kérelmet. 
 
A/666/1991. szám alatt vette nyilvántartásba a Pest megyei Bíróság a Gödöllői Remsey Jenő 
Művészeti Alapítványt. Az alapítványt Gödöllő Város Önkormányzata mint alapító hozta létre 
a Gödöllői Művésztelep hagyományainak felélesztésére, a városban élő művészek 
tevékenységének támogatására és anyagi megsegítésére, pályázatok, díjak létesítésére. Az 
alapítvány induló vagyona 200 000,-Ft volt. Határozatlan időre jött létre, az alapító okirat 
szerint abban a reményben, hogy széles körben tud támogatókat bevonni céljai elérésére. 
2006. július 4-én az alapítvány törvényes képviselője, Katona Szabó István a kuratórium 
ügyvezető alelnöke megkereste az alapítót azzal, hogy javasolja az alapítvány megszüntetését 
és vagyonának egyesítését a Gödöllői Új Művészet Közalapítványéval. A Gödöllői 
Művésztelep hagyományainak továbbéltetését, új művésztelep létrehozását a Gödöllői Új 
Művészet Közalapítvány megvalósította. Az utóbbi években sem szervezeti, sem anyagi 
lehetőség nincs a működési kiadások fedezésére és a Nagy Sándor Művészeti Díj 
fenntartására. Az alapítványi induló vagyont 300 000,- forinttal sikerült megnövelni, a banki 
költségek folyamatosan csökkentik az alapítvány vagyonát. Az alapítvány képviselője az 
előbbiekben ismertetett indokok alapján azt kérte, hogy Gödöllő Város Önkormányzata az 
alapító okirat 9.) pontja alapján a bankszámlán lévő összeget a Gödöllői Új Művészet 
Közalapítványnak adja át a Nagy Sándor Művészeti Díj tovább éltetése céljából. 
Ebben az esetben a 2006. évi LXV. tv. 1. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján arra 
teszek javaslatot, hogy az alapító önkormányzatunk kezdeményezze a bíróságnál az 
alapítvány megszüntetését, arra való hivatkozással, hogy a Gödöllői Művésztelep 
hagyományainak új, korszerű keretek közti tovább éltetése és a gödöllői kortárs művészek 
tevékenységének támogatása a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány szervezeti keretei közt  



 
 
 
hatékonyabban megvalósítható. Az alapítvány maradvány vagyona a megszűnését követően 
szándékunk szerint a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány céljaira lenne fordítható. 
 
Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatok elfogadásával hozzon 
döntést a két alapítványi ügyben. 
 
 
    Határozati javaslat 
 
Gödöllő Város Képviselő-testülete elrendeli a Gödöllői Kastély Alapítvány (a Pest megyei 
Bíróságnál A/112. számon nyilvántartva, alapító okirata kelt: 1991. február 22., időtartama: 2 
év) törlésének kezdeményezését az illetékes bíróságnál. Felkéri a Városi Múzeum igazgatóját, 
hogy a törlésre vonatkozó kérelmet egyetértőleg írja alá. 
 
Határidő: 30 nap. 
Felelős:   Dr. Gémesi György polgármester. 
 
 
 
    Határozati Javaslat 
 
Gödöllő Város Képviselő-testülete elrendeli a Gödöllői Remsey Jenő Művészeti Alapítvány 
(a Pest megyei Bíróságnál A./666/1991. számon nyilvántartva, alapító okirata kelt: 1991. 
június 30-án, időtartama: határozatlan) megszüntetésének kezdeményezését az illetékes 
bíróságnál a 2006. évi LXV. tv. 1.§ (5) bek.-e alapján a (3) bek.-ben foglaltakra hivatkozással, 
mert a Gödöllői Művésztelep hagyományainak korszerű keretek közti tovább éltetése, a helyi 
művészek tevékenységének támogatása (az 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek.-e szerint 
közművelődési, illetve művészeti tevékenység támogatása közfeladatok) a Gödöllői Új 
Művészet Közalapítvány szervezeti keretei közt és működési feltételeivel hatékonyabban 
megvalósítható. 
 
Határidő: 30 nap. 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester. 
 
 
 
Gödöllő, 2006. november 15.  
 
 
 
       Dr. Gémesi György 
       Polgármester 
 
Az előterjesztés szövege hiteles. Lukács Adrienn  
        szervezési főmunkatárs 


