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Tisztelt Képviselő-testület!
A Szociális Lakásalap Alapítvány 2010 decemberében megválasztott
kuratórium tagjai közül Rápolti Csilla írásban benyújtotta lemondását, mivel vidéki
elfoglaltsága miatt a jövőben nem tudja vállalni a tagsággal járó feladatokat.
A kuratórium létszámát a testület 2010 decemberében 5 főben határozta meg, amit új
tag választásával javaslok változatlanul hagyni, ugyanis az elmúlt ülésen szereplő
beszámolójukból is látszik, hogy elég nagy felelősséggel és elfoglaltsággal járó
feladatot látnak el a tagok. Valószínűsíthetően az idei évben is számítani lehet
nagyszámú támogatási igényre önálló lakás, vagy meglévő bővítésére,
komfortfokozatának növelésére. Az Alapítvány célja ugyanis, hogy elsősorban olyan,
saját erővel is rendelkező fiatal házasoknak nyújtson kamatmentes támogatást, akiknél
a visszafizetési hajlandóságra számítani lehet.
A kuratórium jelenlegi tagjai között nincs képviselő, azonban a Ptk. idevonatkozó
szabálya nem zárja ki, hogy alapító, vagyis a képviselő-testület tagjai közül kerüljön
megválasztásra az új kuratóriumi tag. Előírás csupán annyi, hogy nem gyakorolhat az
alapító meghatározó befolyást az alapítvány vagyonának felhasználására. Ez ebben az
esetben nem áll fenn, hiszen a jelenlegi tagok között nincs képviselő.
Az új tagra személyi javaslatot a Tisztelt Képviselő-testülettől várok.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális
Lakásalap Alapítvány új tagjának – Rápolti Csilla lemondása miatt ……………………………. választja meg, és az Alapítvány alapító okiratát ennek
megfelelően a melléklet szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával
kapcsolatos teendők megtételére.
Határidő: 2011. július 31.
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Szabó Loránd
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Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány
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 .../2011.
(VII.7.) számú határozatával – a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány alapító
okiratát módosítja az alant megjelölt helyen és napon, az alábbiak szerint:
I.
Az alapító okirat 10/b pontjában Rápolti Csilla kuratóriumi tagra
vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg kerül:
………………………………………………….
I.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt, a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Kelt Dombóváron, 2011.

-én.
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