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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (új civil törvény)
változása tette indokolttá az önkormányzati közalapítványok alapító okiratának
módosítását 2014. május 31-ig, mivel 2014. június 1. napjától csak az új civil törvény
szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés
használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. A
Hamulyák Közalapítvány, a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány és a
Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány létesítő dokumentumának módosítását a
testület a 2014. május 29-i ülésén fogadta el. Az okiratokat az új Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseinek is meg kellett feleltetni.
Mindhárom közalapítványunk esetében az alapító okiratot számtalan helyen kellett
pontosítani, ezért a korábban elfogadott és többször módosított alapító okiratok
hatályon kívül helyezése mellett az új törvényi rendelkezéseknek megfelelő alapító
okiratot fogadott el a Képviselő-testület. Az új dokumentumok benyújtásra kerültek a
Szekszárdi Törvényszékhez, amely hiánypótlást bocsátott ki. A hiánypótló végzés az
egyes szervezeteknél az alábbiakat veti fel:
Hamulyák Közalapítvány
− Az alapító okiratot ki kell egészíteni az új Polgári Törvénykönyv szerinti kizáró
és összeférhetetlenségi szabályokkal.
− Ahhoz, hogy csak a kuratóriumi elnök legyen a közalapítvány képviselője,
kifejezetten ki kell zárni a többi kuratóriumi tag képviseleti jogát.
− A kuratórium hatáskörét meg kell határozni.
Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány
− Az alapító okiratot ki kell egészíteni az új Polgári Törvénykönyv szerinti kizáró
és összeférhetetlenségi szabályokkal.
− Ahhoz, hogy csak a kuratóriumi elnök legyen a közalapítvány képviselője,
kifejezetten ki kell zárni a többi kuratóriumi tag képviseleti jogát.
− Kifejezetten meg kell jelölni azt a szervezetet, akinek az alapító az alapítvány
jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány vagyonát kívánja juttatni.
Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány
− Az alapító okiratot ki kell egészíteni az új Polgári Törvénykönyv szerinti kizáró
és összeférhetetlenségi szabályokkal.
− Ahhoz, hogy csak a kuratóriumi elnök legyen a közalapítvány képviselője,
kifejezetten ki kell zárni a többi kuratóriumi tag képviseleti jogát.
− Egy helyen pontosítani kell az államháztartási törvényre való hivatkozást.

2

A májusban elfogadott alapító okiratok módosításának tervezetét az előterjesztés
melléklete tartalmazza, a változások kiemelésre kerültek.
A Törvényszék végzéseire tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
fogadja el az alapító okiratok módosítását.
I. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Törvényszék
Pk.60.128/2003/25. szám alatti végzésében foglaltaknak eleget téve a Hamulyák
Közalapítvány 226/2014. (V. 29.) Kt. határozattal elfogadott alapító okiratának
módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja, és az alapító okirat módosításával
kapcsolatos további jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
II.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Törvényszék
Pk.60.158/1997/31. szám alatti végzésében foglaltaknak eleget téve a Dombóvári
Szociális Lakásalap Alapítvány 227/2014. (V. 29.) Kt. határozattal elfogadott alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja, és az alapító okirat módosításával
kapcsolatos további jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
III.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Törvényszék
Pk.60.016/1992/27. szám alatti végzésében foglaltaknak eleget téve a Dombóvári
„Kisgimnazistákért” Alapítvány 228/2014. (V. 29.) Kt. határozattal elfogadott alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint
elfogadja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja, és az alapító okirat módosításával
kapcsolatos további jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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