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Tisztelt Képviselő-testület!
2014. március 15-én lépett hatályba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: új Ptk.), amely az 1959. évi IV. törvényt felváltva
szabályozza a magánjogi viszonyokat.
Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (3) bekezdése szerint az alapítványok
alapítói jogait gyakorlóknak 2016. március 15-ig, az új Ptk. szabályait szem előtt
tartva, módosítaniuk kell az alapítványok alapító okiratát.
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító okiratának felülvizsgálatáról 2014.
október 1-jén döntést hoztunk. A Veszprémi Törvényszék hiánypótlásban felhívta
az Önkormányzatot arra, hogy további rendelkezéseket vegyen fel az Alapítvány
alapító okiratába.
A hiánypótlási felhívás alapján kiegészített alapító okirat elfogadására javaslatot
teszek.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a határozatot
jóváhagyni szíveskedjen.
Eplény, 2014. december 17.

Fiskál János

HATÁROZATI JAVASLAT

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (XII. 17.) határozata
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító okiratának módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Gyermekekért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Gyermekekért
Alapítvány alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a
Veszprémi Törvényszéknél nyújtsa be.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2015. január 10.
Eplény, 2014. december 17.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.
(XII. 17.) határozathoz
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító okiratának módosítása
egységes szerkezetben
1.

Az alapítvány megnevezése: Eplényi Gyermekekért Alapítvány

2.

Az alapítvány székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 68.

3.

Az alapítvány célja: a gyermekek szabadideje hasznos eltöltésének támogatása,
kulturális, sport tevékenységének elősegítése, valamint fogyatékos, vagy
tartósan beteg gyermekek segítése. Az alapítvány tevékenysége az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20.
pontja szerinti közhasznú tevékenység.

4.

Az alapítvány alapítója: Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény,
Veszprémi utca 64.

5.

Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre.

6.
6.1. Az alapítvány létrejöttéhez biztosított vagyoni hozzájárulás: 20 000,- Ft,
melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből bocsátott rendelkezésre.
6.2. Az alapítvány nyitott, ahhoz a célokkal egyetértő természetes és jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is csatlakozhat. Az
alapítványhoz csatlakozó a csatlakozással nem válik jogosulttá az
alapítói jogok gyakorlására.
7.
7.1. Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány létrejöttéhez biztosított
vagyoni hozzájárulás és annak hozadéka, valamint a csatlakozó természetes
személyek és szervezetek által nyújtott vagyoni hozzájárulás használható fel,
azzal, hogy az alapítvány számláján lévő pénzösszeg nem lehet kevesebb, mint
15 000, - Ft.
7.2. Az alapítvány vagyonából támogatás nyújtására egyedi kérelem, vagy az
alapítvány kuratóriuma által kiírt pályázat alapján kerülhet sor. A
támogatás lehet egyszeri támogatás, vagy a támogatási döntésben
meghatározott módon, időszakonként visszatérően, ismételten nyújtott
támogatás.

7.3. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében.
azokat nem veszélyeztetve végezhet.
7.4. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
8.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást
nem kaphat, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat, és nem támogathat.

9.
9.1. Az alapítvány kezelő szerve az alapító által határozatlan időre létrehozott 3
tagú kuratórium. A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki. A kuratórium
elnöke az alapítvány képviselője.
9.2 A kuratóriumi tagság (betöltött tisztség) három évre szól. A kuratóriumi
tagság megszűnik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (1) bekezdésében meghatározott esetben.
9.3. Nem lehet a kuratórium tagja, elnöke, aki a Ptk. 3:22. § (1), (3)-(6)
bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel meg.
9.4. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem
lehet a kuratórium tagja.
9.5. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
kuratóriumban.
9.6. A kuratóriumi tagsággal összeférhetetlen, ha a tag az alapító Önkormányzat
Képviselő-testületében képviselő, vagy tisztségviselő, az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatában létrehozott bizottság tagja, a közös
önkormányzati hivatal köztisztviselője, vagy alkalmazottja, az Önkormányzat-,
vagy az Önkormányzat részvételével működő társulás fenntartásában lévő
intézmény
vezetője,
vagy
közalkalmazottja,
az
Önkormányzat
közalkalmazottja.
9.7. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma:
Elnök: Dreissiger Gáborné 8413 Eplény, Veszprémi utca 41.,
Tagok: dr. Ács Árpád 8413 Eplény, Veszprémi utca 60/A.,
Pongrácz Attila 8413 Eplény, Búzavirág utca 42.
9.8. A kuratóriumi tagságért díjazás nem jár.

10.
10.1. A kuratórium évente legalább 2 alkalommal ülésezik. A kuratórium
határozatképességére a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései
az irányadóak. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
10.2. Az ülést az elnök hívja össze írásban, az ülést legalább 3 nappal megelőzően, a
napirend közlésével egyidejűleg.
10.3. Ha a kuratórium ülése határozatképtelenség miatt elmaradt, a kuratórium
elnöke a határozathozatalt ülés összehívása nélkül is kezdeményezheti, vagy
újból összehívja a kuratórium ülését. Az ülés összehívása nélküli
határozathozatalra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az
irányadóak.
11. A kuratórium évente legalább egy alkalommal köteles az alapító részére
tájékoztatást adni a végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon
kezeléséről és felhasználásáról.
12. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnökének
és valamelyik tagjának együttes aláírása szükséges.
13. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány fennmaradó vagyona a Fortuna
Színjátszó Egyesületet (8413 Eplény, Veszprémi utca 68.) illeti meg.
Eplény, 2014. december 17.
Fiskál János
polgármester

Záradék: Az Eplényi Gyermekekért Alapítványt a Veszprémi Törvényszék
jogelődje a Veszprém Megyei Bíróság 545. nyilvántartási számon
jegyezte be.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (XII. 17.)
határozatával elfogadott alapító okirat módosítások félkövér betűkkel kerültek
kiemelésre.

