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JAVASLAT

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Balogh Gyula Bogumil  Dunaújváros,
Vasmű út 65. 8. 2. szám alatti lakos 1993. június 29-én alapította az „Egészségkárosodott
emberekért” Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány hatályos alapító okiratát
az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az  Alapítvány  6  főből  álló  kuratóriuma  –  a  kuratóriumi  elnöke,  dr.  Zathureczky  György
Csabáné, tagjai: dr. Tóth Pál, Tolnai Erika, Böröczky Ildikó, Bardocz Éva és Szente Csabáné
– lemondott kuratóriumi tagságáról (az előterjesztés 2. számú melléklete).

Az  alapítvány  az  egészségkárosodott  emberek  dunaújvárosi  egyesületeit  fogja  össze,
részükre nyújt támogatást. Az alapítvány jelenlegi kuratóriumi tagjaira ezek az egyesületek
tettek javaslatot, delegáltak tagot, ezért megkerestük a delegáló szervezeteket, kívánnak-e
javaslattal élni a lemondott kuratóriumi tagok helyére. 

Dr. Zathureczky György Csabánét az alapítók 1998-ban a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI
Egyesülete javaslatára  bízták  meg  a  kuratóriumi  elnöki  tisztséggel.  A  Dunaújvárosi
Epilepsziások  EPI  Egyesülete  a  lemondott  elnök  helyére  Kondor  Lászlót (a  Rudas
Közgazdasági  Szakközépiskola  korábbi  igazgatóját)  javasolja a  kuratórium  elnökének,
melyet a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete is támogat. 
Tolnai Erikát  a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete javaslatára
kérték  fel  az  alapítók  2000-ben.  Az  Egyesület  a  lemondott  kuratóriumi  tag  helyére  az
egyesület elnökségi tagját, Szilágyi Miklóst javasolja kuratóriumi tagnak megbízni.
Dr.  Tóth  Pált  a  Siketek  és  Nagyothallók  Országos  Szövetsége  Dunaújvárosi  csoportja
javaslatára kérték fel az alapítók 2000-ben. A Szövetség a lemondott Dr. Tóth Pál helyére
nem kívánt javaslattal élni.
Böröczky  Ildikót  a  „Mindannyian  Mások  Vagyunk”  Egyesület  delegálta  2016-ban,  az
Egyesület nem kíván javaslattal élni az új kuratóriumi tag személyére. 
Szente Csabánét az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete javaslatára kérték fel
az alapítók 1998-ban, az egyesület a lemondott tag helyére nem kíván új tagot delegálni.
Bardocz  Évát  a  Vakok  és  Gyengénlátók  Országos  Szövetsége  Dunaújvárosi  Csoportja
delegálta 1998-ban. Bardocz Éva tájékoztatása szerint a szövetség dunaújvárosi csoportja
megszűnt.

A  jelölő  szervezetek  leveleit  és  a  kuratóriumba  javasolt  személyek  tisztségelfogadó
nyilatkozatait az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

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.
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A fentiek alapján legalább három fős kuratóriumot szükséges felkérni.

A Ptk. 3:394. §-a értelmében [Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén]
(1)  Ha az alapító meghalt,  jogutód nélkül  megszűnt  vagy más okból  az alapítói  jogait
véglegesen nem gyakorolja,  az alapítói  jogokat az alapító által  az alapító okiratban
kijelölt személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja.
(2)  Ha az alapítvány alapítói  jogait  nem az alapító gyakorolja,  e törvénynek az alapítóra
vonatkozó rendelkezéseit az alapítói jogok gyakorlójára kell alkalmazni.
(3) Ha az alapítvány valamely szerve jogosult az alapítói jogok gyakorlására, a feljogosított
alapítványi  szerv  saját  tagjaival  és  vezetőjével,  valamint  a  szerv  ellenőrzésére  szolgáló
személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat.
(4) Ha nincs az alapítói  jogok gyakorlására az (1)-(3) bekezdés alapján jogosult  személy
vagy szerv, az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.
A  Ptk.  3:396.  §-a  szerint  az  alapítói  jogokat  és  kötelezettségeket  az  alapító
átruházhatja, ha az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette.

Balogh Gyula Bogumil alapító a Ptk.  rendelkezéseinek figyelembe vételével  az alapítói
jogait  és  kötelezettségeit  véglegesen  nem  kívánja  gyakorolni,  ezért  alapítói  jogait  és
kötelezettségeit véglegesen és feltétel nélkül át kívánja ruházni az Alapítvány társalapítója,
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  (az  előterjesztés  4.  számú
melléklete).

Az  „Egészségkárosodott  emberekért”  Alapítvány alapító okiratának módosítására irányuló
javaslatot előkészítettük már a 2017. januári közgyűlés ülésére, mivel a 6 fős kuratóriumból
az elnökkel együtt 4 fő lemondott, valamint Balogh Gyula Bogumil nem kívánja gyakorolni
alapítói  jogait.  Az előterjesztést  a szociális,  egészségügyi  és lakásügyi  bizottság a 2017.
január 10-i  ülésén levette napirendjéről  azzal,  hogy a kuratóriumba javasolt  személyektől
(Kondor László, Szilágyi Miklós) kérjük be a tisztségelfogadó nyilatkozatot. 

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság kérésének megfelelően előkészítettük az
alapító  okirat  módosítására  vonatkozó  javaslatot  a  2017.  február  havi  közgyűlésre.  A
szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2017.  február  7-i  ülésén a  javaslatot  újra
levette a napirendjéről azt kérve, hogy a megmaradt két kuratóriumi tagot (akik akkor még
nem mondtak le tisztségükről) tájékoztassuk a kialakult helyzetről és a kuratóriumba a két
egyesület  által  javasolt  személyről  azért,  hogy  eldönthessék,  kívánnak-e  továbbra  is  az
alapítvány  kuratóriumában  tevékenykedni.  A  bizottság  ülésén  felmerült  az  alapítvány
esetleges megszüntetése is.
A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság kérésének megfelelően tájékoztattuk a két
kuratóriumi tagot (Szente Csabánét és Bardocz Évát), akik a tájékoztatást követően szintén
benyújtották lemondásukat, ezzel az alapítvány teljes kuratóriuma lemondott.

Az  alapítvány  esetleges  megszüntetésével  kapcsolatosan  az  alábbiakról  tájékoztatjuk  a
Tisztelt Közgyűlést:

A Ptk. 3:403. §-a értelmében
(1) Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c)  az  alapítvány  három  éven  át  a  célja  megvalósítása  érdekében  nem  folytat

tevékenységet.
(2) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

Az alapítvány célja az alapító okirat szerint:
Az alapítvány cél szerinti tevékenysége:
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- szociális tevékenység,
- állampolgári jogok védelme,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-  munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű  rétegek  képzésének,  foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.
Ennek keretében:
A  szociálisan  hátrányos  helyzetű  felnőttek  és  gyermekek,  megváltozott
munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása.
Foglalkoztatási,  képzési  és  átképzési  lehetőséget  biztosítson  a  hátrányos  helyzetű,
fogyatékos csoportok részére.

Az alapítvány által utolsó 3 évben beküldött beszámoló (2013, 2014, 2015. év) szerint az
alapítvány  cél  szerinti  tevékenységet  folytatott,  2016.  évben  pedig  támogatást  kapott
önkormányzatunktól a működéséhez, tehát 2016. évben is tevékenykedtek.

A fentiek  alapján  az  alapítvány  a  Ptk.  3:403.  §-ában  meghatározott  megszűnési  feltétel
egyikének  sem  felel  meg,  a  célját  nem  valósította  meg,  a  cél  megvalósítása  nem  vált
lehetetlenné és cél szerinti tevékenységet is végeztek a megelőző 3 évben. A Ptk. 3:403. §
(2) bekezdése szerint az alapítványt az alapító nem szüntetheti meg.

Fentiek miatt  kuratóriumi tagok felkérése és az  Alapítvány alapító okiratának módosítása
szükséges.

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 jelen módosításokat annak érdekében,
hogy könnyebben áttekinthetők legyenek a változtatások.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  a  2017.  március  07-i
ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatot 7:0:0 arányban támogatta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2017.  március  08-i  ülésén  megtárgyalta,  az
előterjesztést 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
…/2017. (III. 16.  )   határozata

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az „Egészségkárosodott
Emberekért” Alapítvány kuratóriumi elnöke és tagjai: Dr. Zathureczky György Csabáné,
Tolnai Erika, Dr. Tóth Pál, Böröczky Ildikó, Szente Csabáné és Bardocz Éva lemondását.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  „Egészségkárosodott  emberekért”
Alapítvány kuratóriumi elnökének határozatlan időre Kondor Lászlót kéri fel.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  „Egészségkárosodott  Emberekért”
Alapítvány kuratóriumi tagjának határozatlan időre Szilágyi Miklóst és …………………. kéri
fel. 

4



4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy Balogh Gyula Bogumil az
„Egészségkárosodott  emberekért”  Alapítvány  alapítója  az  alapítói  jogait  és
kötelezettségeit véglegesen és feltétel nélkül átruházza Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  jogszabályi  változásokra  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.

Dunaújváros, 2017. március ...

Cserna Gábor
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében

alapító

Balogh Gyula Bogumil
alapító

Záradék:
Az  alapító  okirat  módosítását  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
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Közgyűlése a 2017. március 16-i ülésén a …/2017. (III. 16.) határozatával fogadta el.”

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5.
pontban  elfogadott  módosító  okiratot  és  e  határozat  mellékletét  képező  módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő:    2017. március 31.

7.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a  polgármestert,  hogy a  változás
bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék részére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő:  2017. április 7.

8.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az
„Egészségkárosodott  emberekért” Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója
Határidő:     a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül

Dunaújváros, 2017. március 16.

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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