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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 alapító okiratot a Közgyűlés 2016.
március 17-ei ülésén módosította a 150/2016. (III.  17.) határozatával  (az előterjesztés 1.
számú  melléklete).  A  módosítást  egyrészről  jogszabályi  változások,  másrészről  a
kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagokban bekövetkezett változások tették szükségessé. 

A Közgyűlés a  150/2016. (III. 17.) határozatában az Alapítvány kuratóriumába a lemondott
Rácz Lászlóné tag helyére  határozatlan  időre  Böröczky Ildikót  kérte  fel.  Dr.  Zathureczky
György Csabáné kuratóriumi elnököt, Tolnai Erika, Dr. Tóth Pál, Szente Csabáné és Bardocz
Éva kuratóriumi tagokat tisztségében határozatlan időre megerősítette, valamint tudomásul
vette Sebestyén Jánosné kuratóriumi tag lemondását. Az Alapítvány felügyelőbizottságába
dr. Izsák Gyulánét, dr. Parrag Józsefet és Kubovics Árpádot kérte fel, illetve visszahívta a
felügyelőbizottságból Kovács Gábort.

A  Székesfehérvári  Törvényszék  2016.  július  27-én  hivatalunkhoz  érkezett  végzésében
hiánypótlásra szólította fel az alapítókat (az előterjesztés 2. számú melléklete).

A Törvényszék által kért módosítások beépítése érdekében a Közgyűlés 150/2016. (III. 17.)
határozatával  elfogadott  módosító  okirat  hatályon  kívül  helyezésére  teszünk javaslatot.  A
határozati javaslat szerinti módosító okirat tartalmazza a Törvényszék által nem kifogásolt
módosító  rendelkezéseket  és  a  hiánypótlásban  kért  módosító  rendelkezéseket.  A
hiánypótlásban kért módosítások az alapító okirat alábbi pontjait érintik:

 Az  5.3.  pontban  és  a  6.1.  pontban  alapítvány  megnevezés  helyett  tévesen
közalapítvány szerepel, melyet javítani kell.

 Az  5.3.  pontban  a  vezető  tisztségviselői  megbízatás  és  a  10.  pontban  a
felügyelőbizottsági  tagság  megszűnése  tekintetében  kérte  a  Törvényszék  a
határozott  idejű  megbízás  időtartamának  lejártára  vonatkozó  szövegrészeket
mellőzni,  tekintettel  arra,  hogy a létesítő okirat  szerint  a tisztségekre határozatlan
időre nevezik ki a tagokat az alapítók. 

Az alapító okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a határozati javaslat és melléklete tartalmazza.

A Székesfehérvári Törvényszék a  150/2016. (III. 17.) közgyűlési határozattal elrendelt
módosításokat  nem jegyezte be,  ezért  a jelen módosítással  egyidejűleg vissza kell
vonni  a  150/2016.  (III.  17.) határozatot  és  a  személyi  feltételekről  újra  dönteni
szükséges, ezt a határozati javaslat 2-4. pontja 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  2016.  augusztus  9-i
ülésén, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. augusztus 9-i ülésén megtárgyalta. A
bizottságok véleményét az elnökök szóban terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
…/2016. (VIII. 11.  )   határozata

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  „Egészségkárosodott  emberekért”
Alapítvány  alapító  okiratának  módosításáról  szóló  150/2016.  (III.  17.)  határozatot
visszavonja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  „Egészségkárosodott  Emberekért”
Alapítvány kuratóriumába Rácz Lászlóné tag helyére határozatlan időre Böröczky Ildikót
kéri fel. Dr. Zathureczky György Csabáné kuratóriumi elnököt, Tolnai Erika, Dr. Tóth Pál,
Szente  Csabáné  és  Bardocz  Éva  kuratóriumi  tagokat  tisztségében  határozatlan  időre
megerősíti. Tudomásul veszi Sebestyén Jánosné kuratóriumi tag lemondását. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  „Egészségkárosodott  Emberekért”
Alapítvány felügyelőbizottságába  dr.  Izsák  Gyulánét,  dr.  Parrag  Józsefet  és  Kubovics
Árpádot kéri fel.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovács Gábort (2400 Dunaújváros, Bocskai
u. 2/A. fsz. 4.) 2016. február 19. napjától visszahívja az „Egészségkárosodott Emberekért”
Alapítvány felügyelőbizottságából. 

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 helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) jogi
személy és Balogh Gyula Bogumil (2400 Dunaújváros, Vasmű út 65.  8. 2.) magánszemély
kinyilvánítják, hogy 

a l a p í t v á n y t

hoznak létre határozatlan időre.”

2. Az alapító okirat 2.) pontjából törlésre kerül a „közhasznú” szövegrész, valamint „az 1997.
évi CLVI. tv. 26. szakaszának c.) pontjában megjelöltek közül” szövegrész.

3. Az alapító okirat 2.1. pontja „A szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek,
megváltozott  munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása.” szövegrészt követően
kiegészül  a „Jogszabályhely: a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. törvény 26. §.” szöveggel, a „Foglalkoztatási, képzési és átképzési lehetőséget
biztosítson  a  hátrányos  helyzetű,  fogyatékos  csoportok  részére.”  szöveget  követően
kiegészül a „Jogszabályhely: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  törvény  13.  §,  15.  §,  16.  §;  a  foglalkoztatás
elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény 5.  §  (1)
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bekezdése.” szöveggel.

4.  Az  alapító  okirat  2.2.  pontjában  a  „vállalkozási”  szövegrész  helyébe  a  „gazdasági-
vállalkozási” szöveg kerül.

5.  Az  alapító  okirat  2.3.  pont  első  mondatában  a  „vállalkozási”  szövegérész  helyébe
„gazdasági-vállalkozási”  szövegrész  kerül,  valamint  törlésre  kerül  a  „közhasznú”
szövegrész.

6. Az alapító okirat 2.3. pont első mondatát követően kiegészül az alábbi szöveggel:
„A gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye az alapítvány vagyonát gyarapítja.”

7. Az alapító okirat 2.5. pontjából törlésre kerül „Az alapítónak tudomása van arról, hogy a
jelen alapító okirat érvényességéhez szükséges annak a Fejér Megyei Bíróságnál történő
nyilvántartásba vétele, amellyel az alapítvány elnyeri jogi személyiségét.” szöveg.

8.  Az  alapító  okirat  3.)  pontja  második  mondatában  a  „biztosít”  szövegrész  helyébe  a
„biztosított” szövegrész kerül.

9.  Az  alapító  okirat  3.)  pontja  harmadik  mondatában  a  „bocsát”  szövegrész  helyébe  a
„bocsátott” szövegrész kerül.

10. Az alapító okirat 4.1. pontjából törlésre kerül „Az alapítvány vállalkozói tevékenységéből
eredő teljes bevétel az alapítványba kerül befizetésre. A vállalkozói tevékenység folytatása
során felmerült költségek visszafizetése az alapítványból történik.” szöveg.

11.  Az alapító okirat  4.2.  pontja  első mondatában a „csekkszámlán”  szövegrész helyébe
„számlán” szövegrész kerül.

12.  Az alapító okirat  4.2.  pontja  második mondatában az „elnökének és bármely három”
szövegrész helyébe a „négy” szövegrész kerül.

13. Az alapító okirat 4.2. pont harmadik és negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A  számlán  történő  bármely  rendelkezéshez  a  kuratórium  elnökének  aláírása
szükséges.”

14. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.3.  Az  alapítványnak  az  alapcél  szerinti  tevékenységéből,  illetve  a  gazdasági-
vállalkozási  tevékenységéből  származó  bevételeit  és  költségeit,  ráfordításait
(kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.”

15. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.5. Az alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. Az alapítvány a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvényben és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló
224/2000.  (XII.  19.)  Korm.  rendeletben  foglaltak,  valamint  az  egyesülési  jogról,  a
közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet
készít, amelyet a felügyelőbizottság véleményez és  a kuratórium fogad el az általános
határozatképességi  és  határozathozatalbeli  szabályok  alapján.  A kuratórium elnöke
felel az éves beszámoló elkészítéséért.
Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét  az alapítónak meg kell
küldeni – a tárgy évet követő év május 31.  napjáig –, valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról
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szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni és
közzétenni.”

16. Az alapító okirat 5.1. pontjából törlésre kerül a „közhasznú” szövegrész.

17. Az alapító okirat 5.2. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az alapítványhoz csatlakozhat bármely magyar és külföldi természetes, vagy jogi személy,
illetőleg gazdasági társaság”.

18.  Az alapító okirat  5.2.  pont  első francia bekezdésében a „csekkszámlára” szövegrész
helyébe „számlára” szövegrész kerül.

19. Az alapító okirat 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.3.  Az alapítványhoz csatlakozóknak minimálisan 100.000.- Ft,  azaz százezer forint
pénzösszeggel  vagy  ezt  az  értéket  elérő  nem  pénzbeli  támogatással  kell
hozzájárulniuk  az  alapítvány  vagyonához.  A  csatlakozási  szándékot  írásban  kell
bejelenteni  az  alapítvány  kuratóriumának.  Az  alapítványnak  történő  felajánlás
elfogadásáról,  így  az  alapítványhoz  való  csatlakozásról  az  alapítvány  kuratóriuma
dönt. 
A  csatlakozónak  a  csatlakozás  elfogadásától  számított  30  napon  belül  kell  a
pénzösszeget  megfizetnie  az  alapítvány  számlájára,  illetve  a  –  nem  pénzbeli
támogatásként biztosított – dolog tulajdonjogát vagy a vagyoni értékű jogát átruháznia
az alapítványra. 
A  csatlakozók  az  alapítvány  részére  teljesített  vagyoni  hozzájárulást  vagy  annak
értékét nem követelhetik vissza. 
Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.

A csatlakozók  javaslatot  tehetnek  az  általuk  adott  vagyonnak,  vagy  annak  részének  az
alapítvány céljainak megfelelő, meghatározott célra történő felhasználására. A javaslatról a
kuratórium jogosult dönteni.
Az  alapítványhoz  csatlakozó  személyeknek  vagy  szervezeteknek  joguk  van  a
kuratórium elnökétől pontos felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz, vagy
más vagyontárgy felhasználásáról.

20. 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  6  (hat)  természetes  személyből  áll,  a  tagság
határozatlan időtartamra szól.

A kuratórium elnöke: 
Dr. Zathureczky György Csabáné    an.: Kvasz Etelka Dunaújváros, Batsányi u. 3. II/1.

A kuratórium tagjai:
Tolnai Erika an.: Misnyák Irén Dunaújváros, Holdfény u. 4. I. 1.
Dr. Tóth Pál an.: Dósa Erzsébet Rácalmás, Hársfa utca 13.
Szente Csabáné an.: Simon Sarolta Dunaújváros, Alkotás utca 1. fsz. 1.
Bardocz Éva an.: Vaczkó Jolán Dunaújváros, Vasmű út 12. III. 2. 
Böröczky Ildikó an.: Gyimóthy Ida Dunaújváros, Szabadság út 28. 3. 3.”

21. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.1.  Az  alapítvány  kuratóriumát  úgy  kell  kinevezni,  illetőleg  megválasztani,  hogy  az
garantálja az alapító okiratban meghatározott profitszétosztás tilalmát, valamint az alapítóktól

5



való függetlenséget, ennek keretében:
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Az  alapítvány  mindenkori  összetételében  nem  lehetnek  túlsúlyban  az  alapítóktól
függőségben lévő személyek.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke illetőleg a Ptk. szerinti hozzátartozója nem lehet olyan
személy, aki az alapítóval munkaviszonyban, munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban áll.

Az alapítvány kuratóriumi tagja és elnöke, illetőleg ezek hozzátartozója nem részesülhet az
alapítvány által esetlegesen adományozandó díjban, elismerő címben.

Vezető  tisztségviselő  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt  jogerősen  szabadságvesztés  büntetésre  ítéltek,  amíg  a  büntetett  előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak.  Akit  valamely  foglalkozástól  jogerős  bírói  ítélettel  eltiltottak,  az  eltiltás
hatálya  alatt  az  ítéletben  megjelölt  tevékenységet  folytató  jogi  személy  vezető
tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag
(vezető tisztségviselő) az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Nem  lehet  a  kuratórium  tagja  (vezető  tisztségviselő),  akivel  szemben  törvényben
meghatározott kizáró ok áll fenn. 
A  közalapítvány  kedvezményezettje  és  annak  közeli  hozzátartozója  nem  lehet  a
kuratórium tagja. 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
 megszüntető  feltételhez  kötött  megbízatás  esetén  a  feltétel

bekövetkezésével;
 visszahívással;
 lemondással;
 a vezető tisztségviselő halálával;
 a  vezető  tisztségviselő  cselekvőképességének  a  tevékenysége

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok

bekövetkeztével.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja. 
A kuratóriumi tag megbízatásáról  az alapítványhoz címzett,  a kuratórium elnökéhez
vagy a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A
tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.

Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag
kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.

A  lemondott  kuratóriumi  tag  kérheti  a  bíróságtól  annak  nyilvántartásba  való
bejegyzését,  hogy  vezető  tisztségviselői  megbízatásáról  való  lemondása  a  Polgári
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Törvénykönyv  3:25.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  hatvan  nap  elteltével
hatályossá  vált,  ha  az  adat  módosítása  iránt  változásbejegyzési  eljárás  nincs
folyamatban.”

22. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.2.  Az alapítvány képviselője  teljes jogkörrel  a kuratórium elnöke.  Az elnök képviseleti
joga általános, önálló és korlátlan.”

23. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.3.  A  kuratórium  szükség  szerint,  de  legalább  negyedévente  ülésezik.  Az  ülések
összehívásáról az  elnök  köteles  a  tagok  részére  meghívó  küldésével,  írásban,
igazolható  módon gondoskodni az  ülés  napját  megelőző legalább  5  nappal  korábbi
időpontban.  Írásbeli  igazolható  módon  történő  kézbesítésnek  minősül:  pl.  ajánlott
vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal,  hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).

Az  ülést  akkor  is  össze  kell  hívni,  ha  a  kuratórium  bármely  tagja  azt  írásban
indítványozza a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke
köteles  a  kérelem  beérkezésétől  számított  nyolc  napon  belül  intézkedni  az  ülés
összehívásáról. Amennyiben az elnök 8 napon belül a kuratóriumot nem hívja össze,
úgy erre a kérelmet előterjesztő tag jogosult.

A meghívónak tartalmaznia kell
 az alapítvány nevét és székhelyét,
 az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
 az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

Az  ülések  nyilvánosságának  biztosítása  érdekében  a  kuratórium  elnökének
gondoskodnia  kell  a  meghívó  közzétételéről  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  hivatalos  honlapján  a  www.dunaujvaros.hu  oldalon  az  ülés  napját
megelőző legalább 5 nappal korábbi időpontban.

A kuratórium ülése  akkor  határozatképes,  ha  a  tagok  több  mint  a  fele  jelen  van,  és  a
jelenlévők között nincsenek többségben az alapítóktól függőségben lévő tagok. Amennyiben
a  jelenlévők  között  többségben,  illetőleg  ugyanolyan  arányban  vannak  az  alapítóktól
függőségben  lévő  tagok,  úgy  a  kuratórium  ülését  8  napon  belüli  időpontra  változatlan
napirenddel újból össze kell hívni.”

24. Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.4.  A  kuratórium  üléseit  az  elnök  vezeti.  A  Kuratórium  ülései  nyilvánosak,  amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott  esetekben korlátozható. A kuratórium a
döntéseit  határozati  formában  hozza  meg.  A kuratórium  határozatait  a  4.2.  pontban
rögzített  esetet  kivéve,  a  határozatképesség  megállapításánál  figyelembe  vett
szavazatok többségével, nyílt szavazással hozza. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
 akit,  vagy  akinek  közeli  hozzátartozóját  a  határozat  kötelezettség  vagy

felelősség  alól  mentesít  vagy  a  jogi  személy  terhére  másfajta  előnyben
részesít;

 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
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 akinek olyan hozzátartozója  érdekelt  a döntésben,  aki  a jogi  személynek
nem tagja vagy alapítója;

 aki  a  döntésben  érdekelt  más  szervezettel  többségi  befolyáson  alapuló
kapcsolatban áll; vagy 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül  előnynek  az  alapítvány cél  szerinti  juttatásai  keretében  a  bárki  által
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatás.

A kuratórium üléséről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  és  ebben  rögzíteni  kell  a  meghozott
határozatokat,  a szavazás eredményére vonatkozó adatokat.  A kuratórium döntéseiről  az
elnök az érintetteket írásban értesíti.”

25. Az alapító okirat 6.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.5. A kuratórium dönt:

 az alapítvány vagyonának felhasználásáról,
 az alapítványi vagyon tárgyévi elszámolásáról,
 esetenként a csatlakozási szándék tárgyában,
 az  alapítványnak  tett  felajánlásokról,  illetve  azok  esetleges  feltételei

elfogadásának tárgyában, 
 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvényben
meghatározott beszámoló elfogadásáról,

 az éves költségvetés elfogadásáról,
 a kiegészítő jellegű, gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról.

Döntéseiről a kuratórium írásban tájékoztatja az alapítókat, és döntéseit megfelelő módon
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  hivatalos  honlapján,  a
www.dunaujvaros.hu honlapon nyilvánosságra hozza.”

26. Az alapító okirat 6.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.6.  A kuratórium  tagjait,  valamint  a  kuratórium  elnökét  e  tisztségre  az  alapító  kéri  fel
határozatlan időre.
A kuratórium elnöke és tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban
igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.”

27. Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.)  Az  alapítvány működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratok  nyilvánosak,  abba  a
kuratórium  elnökével  előzetesen  egyeztetett  időpontban bárki  betekintést  nyerhet  az
alapítvány székhelyén.”

28. Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.) Az alapítók a kuratórium ellenőrzésére 3 főből álló  felügyelőbizottságot hoznak létre,
melynek  tagjai  természetes  személyek,  a  felügyelőbizottság  tagjainak  megbízatása
határozatlan időre szól. 

Dr. Izsák Gyuláné
Dr. Parrag József
Kubovics Árpád

A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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Nem  lehet  a  felügyelőbizottság  tagja,  akivel  szemben  a  vezető  tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy
vezető tisztségviselője.
A  felügyelőbizottság  tagjaira  a  kuratórium  tagjaira  vonatkozó  kizáró  és
összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni.

A felügyelőbizottság köteles kidolgozni a saját szervezeti és működési szabályzatát.

A felügyelőbizottság legalább félévente ülésezik.

A felügyelőbizottság jogosult és köteles vizsgálni, hogy az alapítványt irányító kuratórium
tevékenysége  összhangban  van-e  az  alapítvány céljával,  továbbá  ellenőrzi,  hogy  az
alapítvány a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően végzi-e a könyvvezetését.

A felügyelőbizottság  köteles  a  kuratórium  vagy  az  alapító  döntéshozó  szerve  elé
kerülő  előterjesztéseket  megvizsgálni,  és  ezekkel  kapcsolatos  álláspontját  a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság  jogosult  a  jogi  személy  irataiba,  számviteli  nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól
felvilágosítást  kérni,  a  jogi  személy  fizetési  számláját,  pénztárát,  értékpapír-  és
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálni és vizsgálatában szakértőt bevonni.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van.
Döntését egyszerű szótöbbséggel hozza.

A  felügyelőbizottság  elnöke  és  tagjai  tevékenységükért  díjazásban nem részesülnek,
azonban igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik
 megszüntető  feltételhez  kötött  megbízatás  esetén  a  feltétel

bekövetkezésével;
 visszahívással;
 lemondással;
 a vezető tisztségviselő halálával;
 a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához

szükséges körben történő korlátozásával;
 a  vezető  tisztségviselővel  szembeni  kizáró  vagy  összeférhetetlenségi  ok

bekövetkeztével.

A felügyelőbizottság tagja megbízatásáról  a közalapítványhoz címzett,  a kuratórium
elnökéhez intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A tisztségről
való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.”

29. Az alapító okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.1. 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
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c)  az alapítvány három éven át  a célja megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet.”

30. Az alapító okirat 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.2.  Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány hitelezői igények kielégítése után
megmaradó vagyonát az egészségkárosodott emberek gondozását, foglalkoztatását ellátó
„Jószolgálati Otthon” Közalapítvány Dunaújváros, Liget köz 6. kapja meg. „

31. Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„12.) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény
rendelkezései az irányadóak.”

32. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

Dunaújváros, 2016. augusztus 11.

Cserna Gábor
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében

alapító

Balogh Gyula Bogumil
alapító

Záradék:
Az  alapító  okirat  módosítását  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
Közgyűlése a 2016. augusztus 11-ei ülésén a …/2016. (VIII. 11.) határozatával fogadta el.”

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 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:    2016. augusztus 19.

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:  2016. augusztus 26.

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.
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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, 2016. augusztus 11.

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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