
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat  az  „Egészségkárosodott  emberekért”  Alapítvány  alapító  okiratának
módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Közgyűlés a 181/2017. (III. 16.) határozatával döntött az „Egészségkárosodott Emberekért”
Alapítvány  alapító  okiratának  módosításáról.  A  lemondott  kuratóriumi  tagok  helyébe  a
Közgyűlés 2 új tagot kért fel, azonban a kuratórium törvényes működése érdekében további
kuratóriumi tag delegálása szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézmény-
igazgatási Osztály
Iktatószám: 396-35/2017.
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k. Igazgató aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 03. 30. Ellenőrzés dátuma: 2017. 03. 30.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Egyéb megjegyzések: 

JAVASLAT

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 181/2017. (III. 16.) határozattal elfogadta az
„Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány társalapítója, Balogh Gyula Bogumil úr alapítói
jogainak és kötelezettségének átruházását, a 6 fős kuratórium lemondását, valamint felkérte
Kondor Lászlót a kuratórium új elnökének és Szilágyi Miklóst kuratóriumi tagnak, azonban
harmadik  kuratóriumi  tagot  nem delegált.  Ezen döntéseknek megfelelően módosította az
alapítvány alapító okiratát (az előterjesztés 1. számú melléklete).

A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi  V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:397. §-a
szerint 

(1) A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető
tisztségviselői.

(2)  A  kuratórium  három  természetes  személyből  áll,  akik  közül  legalább  kettőnek
állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3)  Az  alapítvány  kedvezményezettje  és  annak  közeli  hozzátartozója  nem  lehet  a
kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

(4)  Az  alapító  és  közeli  hozzátartozói  nem  lehetnek  többségben  a  kuratóriumban.  Az
alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

Az alapítvány törvényes működése érdekében még 1 fő kuratóriumi tagot szükséges felkérni.

Az alapítvány alapító okiratának a 181/2017. (III. 16.) határozattal elfogadott módosításait a
Székesfehérvári  Törvényszék  még  nem  jegyezte  be,  ezért  a  határozati  javaslatban  a
181/2017. (III. 16.) határozat 5. pontját, mely a módosító okirat elfogadásáról szól, vissza kell
vonni, hatályban marad viszont a kuratóriumi tagok lemondásának elfogadásáról, az új elnök
és tag kijelöléséről, valamint a társelnök alapítói jogainak átruházásáról szóló 1-4. pontja.
Hatályban marad még a 181/2017. (III. 16.) határozat 6-8. pontja azzal, hogy a 6-7. pontok
végrehajtási határidejét módosítani szükséges.

Az Alapítvány hatályos alapító okirata az előterjesztés 2. számú melléklete.

Az alapító okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a határozati javaslat és melléklete tartalmazza.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosító okiratban és az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratban vastag betűvel szedtük a módosításokat annak érdekében, hogy
könnyebben áttekinthetők legyenek a változtatások.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a 2017. április 11-i ülésén
megtárgyalta, a határozati javaslatot 7:0:0 arányban támogatta.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2017. április 12-i ülésén megtárgyalta a javaslatot,
6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
…/2017. (IV. 21.  )   határozata

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  „Egészségkárosodott  emberekért”
Alapítvány alapító okiratának módosításáról  szóló 181/2017.  (III.  16.)  határozat 5.  pontját
visszavonja az 1-4. és a 8. pontok változatlan hatályban tartása mellett.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  „Egészségkárosodott  emberekért”
Alapítvány 181/2017. (III. 16.) határozat 2-3. pontja szerint megválasztott 2 fős kuratórium
tagjainak a számát 3 főre növeli, és a kuratórium új tagjának …………………………...-t jelöli.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  181/2017.  (III.  16.)  határozat  1-4.
pontjában és a  jelen határozat 1-2. pontjában foglaltakra tekintettel  az „Egészségkárosodott
emberekért” Alapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése és Balogh Gyula Bogumil  alapítók az
„Egészségkárosodott  emberekért”  Alapítvány  többször  módosított  alapító  okirata
alábbi módosító okiratát fogadja el:

1. A preambulum az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„Balogh  Gyula  Bogumil  (2400  Dunaújváros,  Vasmű  út  65.  8.  2.)  alapító  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az
alapítói  jogait  és  kötelezettségeit  véglegesen  és  feltétel  nélkül  átruházza
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára (2400 Dunaújváros, Városháza tér
1.).”

2. Az alapító okirat 4.2. pontja második mondatában a „négy” szövegrész helyébe a „három”
szövegrész kerül.

3. Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.)  Az  alapítvány  ügyvezető  szerve  a  kuratórium.  A kuratórium  az  alapítvány  legfőbb
döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, amely az alapító által választott tagokból
és a közülük választott elnökből áll. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A
kuratóriumi  tisztség  a  tisztségre  megválasztott  személy  általi  elfogadással  jön  létre.  A
kuratórium 3 (három) természetes személyből áll, a tagság határozatlan időtartamra szól.

A kuratórium elnöke: 
Kondor László an.: Baumgartner Terézia Dunaújváros, Vörösmarty M. u. 9. 2. 2.

A kuratórium tagjai:

Szilágyi Miklós an.: Klettner Anna Dunaújváros, Esze T. u. 13/c. 1. 2.
…………………. an.: ……………….. …………………………………………..”

4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett  rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
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Dunaújváros, 2017. április ...

Cserna Gábor
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében

alapító

Balogh Gyula Bogumil
alapító

Záradék:
Az  alapító  okirat  módosítását  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
Közgyűlése a 2017. április 21-i ülésén a …/2017. (IV. 21.) határozatával fogadta el.”

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 181/2017.  (III.  16.) határozat 6.  pontja
végrehajtási határidejét 2017. március 31-ről 2017. április 28. napjára módosítja.

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 181/2017.  (III.  16.)  határozat 7. pontja
végrehajtási határidejét 2017. április 7-ről 2017. május 10. napjára módosítja.

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  181/2017. (III. 16.) határozat 6-7. pontja
jelen  határozat  4-5.  pontjával  nem  érintett  egyéb  rendelkezéseit  változatlan  tartalommal
hatályban tartja.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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