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E l ő t e r j e s z t é s 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 2022. április 29-i ülésére 
 
 

Tárgy: Dorogi Kommunális Közalapítvány megszűntetése 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
Dorog Város Önkormányzat az alapítója a Dorog Város Kommunális Közalapítványának. A 
közalapítvány célja és feladata Dorog Város környezetvédelménak javítása, a zöld terület 
növelése és gondozása, Dorog lakosságának fűtéskorszerűsítést szolgáló beruházásainak 
támogatása.  
Az alapítvány pénzügyi helyzete 2022. március 31.-i dátummal az alábbiak szerint alakult: 
 

- bankszámla egyenleg 2021.12.31-én: 18.557,- eFt 
- Vaszary Kolos Kórház Dorogi telephelyének támogatási összegének maradványa 

2022.03.31-én: 4.125,- eFt 
 
Lakosság részéről kamatmentes kölcsön igénylése – fűtéskorszerűsítéshez, nyílászárók 
cseréjéhez- az elmúlt három évben nem történt. Ezek alapján kijelenthető, hogy a 
közalapítvány megszűntetése indokolt, tekintettel arra, hogy a közalapítvány célkitűzései teljes 
mértékben megvalósíthatóak az önkormányzat tulajdonában álló Kincstári Szervezet 
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81., képviseli: Hanszkó Éva) intézmény 
közreműködésével.  
A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra T. Testület részére.  
 
 
 

Határozati javaslat:  
 

1.) Dorog Város Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) és (5) bekezdéseire hivatkozva 
kezdeményezi az illetékes bíróságnál a Dorog Város Kommunális Közalapítvány 
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81., képviseli: Grósz Béla ) megszűntetését, 
tekintettel arra, hogy a Közalapítvány célkitűzései teljes mértékben megvalósulnak az 
önkormányzat tulajdonában álló Kincstári Szervezeten (székhelye: 2510 Dorog, 
képviseli: Hanszkó Éva) belül, így ezen feladatok ellátása a jövőben a Kincstári 
Szervezeten keresztül hatékonyabban megvalósítható. 
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2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-Testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a megszűntetéssel kapcsolatos feladatokról intézkedjen. 
 

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az esetleges hitelezők kielégítése 
után, a Közalapítvány megszűntetéséről szóló jogerős végzés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül gondoskodjon a megszűnt Közalapítvány vagyonának 
Kincstári Szervezet részére történő átadásáról. 

 
 
 
Határidő: 1-2 pontra: 15 nap 
       3. pontra: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Tittmann János  polgármester 
 
Dorog, 2021. április 07.        
 
 
         Dr. Tittmann János s.k. 
                 polgármester 


