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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület július 5-én választott új tagot és elnököt a Hamulyák Közalapítvány
felügyelőbizottságába, mégpedig Szücs Pétert, Csehi Zoltán képviselő javaslatára. A
megválasztására azért került sor, mert az előző elnök, Zombori Sándor, lemondott a
tagságáról.
Szücs Péter jelezte, hogy megtisztelő számára a testület bizalma, de nem tudja vállalni
a tisztség betöltését. Ezért új tag választása szükséges, ami már csak azért is sürgető,
mivel folyamatban van a Közalapítvány tevékenységének átvilágítása, melyet a
felügyelő-bizottság is hatékonyan tudna támogatni.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák Közalapítvány
felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé – Zombori Sándor lemondása, illetve a
lemondása miatt megválasztott Szücs Péternek a tisztség vállalását elutasító
nyilatkozata miatt – …………………………..-t választja meg, és ennek megfelelően
az alapító okirat módosítását a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával
kapcsolatos teendők ellátására.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S,

amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a …/2012. (.)
számú határozatával – a Hamulyák Közalapítvány alapító okiratát módosítja az
alant megjelölt helyen és napon, az alábbiak szerint:

I. Az alapító okirat 17/a. pontjában a Zombor Sándor felügyelő bizottsági tagra
vonatkozó szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
[a.) A felügyelő bizottság tagjai:]
Elnök

II. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
-----------------------Jelen alapító okirat módosítást, mint az alapítói szándékkal mindenben egyezőt, a mai
napon jóváhagyólag aláírtam.
Kelt Dombóváron, 2012.
__________________________
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Alapító
Képviseli:
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