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Tisztelt Alapító!

A VeszPrémi TÖrvényszék tájékoztatása szerint az Országos Bírósági Hivatal álta! vezetett
névjegYzékből tÖrtént lekérdezés útián megállapításra kerüIt azon c'Ívil szervezeteklistája,
amelYek az egYesülési jogról, a közhaJznú jogállásról, valamint a civil szerveztek
műkÖdésérŐl és támogatásáről szőIő 201l. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 30. §_ában előírt
beszámolÓ és közhasznúsági melléklet letétbe helyezési és kozzétéreli kötele".itrégüko.k u
2012. és 2013- üzleti év vonatkozásában nem tettek eleget, és mulasztásukat egy éien belül
sem pótolták.

Az Országos BÍrósági Hivatal adatközlése szerint a Kapolcs és Vigántpetend Községek által
létrehozott KaPolcs és Vigántpetendi Művészeti Napok Alapítiány a beszámoló 1etétbe
helYezési ésközzétételi kötelezettségének a 2oI2. es zótz. tizleti évre vonatkozóan nem tett
eleget, és e mulasztását további egy éven belül sem pótolta.

A fenti mulasztás miatt a Veszprém Megyei Főügyészség elrendelte az alapítvány működése
tdrvénYességének vasgáIatát, amelynek eredményeként jelenleg az igyészségről szóló
2011,. évi CLXIII. törvény (Ütv.) 26. §-ának (1) bekezdése, valam|nt azBóiv. 11. l_ának (5)
és (5a) bekezdése alapján a civil gzewezet megszűnésének megállapítása iránii tigyészi
intézkedés előkészítésére irányuló elj árást folytat.

Az ÜgYészi eljárás során a civil szervezet körryvelési feladatait ellátó Márvány Gyuláné
2015. május 6. naPján történt személyes meghallgatása alkalm áva| előadta, hogy tud-omása
szerint az alaPÍtvény nem működik. Nyilatkozott árról, hogy a művészeti Íesztiiált 2013_ig
a KaPolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet szewer{@ meg _ melynek ő is vezetőségT
tagia - eá kÖvetően Pedig a Művészetek Völgye Nonprofitkft. szewezésében került
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megrendezésre a fesztivál.

A fentieket kÖvetően Márta IsWán kuratóriumi elnök 201,5. július 31. napján történt
személYes meghallgatása alkalmával úgy nyilatkozott, hogy u iir,.il szervezet működése
okafogyottávált mivel az alapíwány által1993-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 FejlesztéséériAlapítvánnyal
együttműködve rend ezi a fesztivált.

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

Tájékoztatom, hogy Ectv. 11. §-ának (5) bekezdés b) pontja alapján a bíróság az igyész
keresete alapján megállapítja, az alapítvány megszűnését, hi céljának mégvalűasa
lehetetlennéváIt, és a cél módosításáravagy más alapítvánnyal való e§yesülésre ni.rc, mód.
Az Ectv. 11. §-ának (5a) bekezdés d) pontja alapján, pedig a uirosag az igyészség
indítvánYára állapítja meg az alapitvány megszűnését, ha három éven át- a céljá
megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.

A fentiekre tekintettel kérem szíveskedjék_nyitatko;lr_a{ql, hogy alapítói jogkörében az
alapítvány továbbműködése érdekében - 'r-E6ioÉ 

módosítá§, más 
-alapítvánnyal 

való
egyesÜlés, Új kuratórium kijelölése, további pénzeszközök biztosítása űtján - klyé!-_aint9_zk9dllyagy egyet€rt az alapítvány kuratóriumi elnöke fent ismerteteft tónyáIlít6-aival,
és szüksé§e§nék tartja, illetve kéri'az ügyész intézkedés ét az alapíNány rnelszűnéuer-t
megállapítása érdekében.

Az Utv. a. §-ának (3) hogy szíveskedjék jelen megkeresés
nyilatkozatát a Veszprém Megyei

4. szám, fax: 881422-91,8, e-mail:
ves. fou@mku.hu) részér e megküldeni.

Veszprém, 2016. április 22. napján
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írásbeli


