
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 09. 20.

Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dr.  Bozsits  Attila  lemondott  a  Dunaújvárosiak
Életéért  Közalapítvány  kuratóriumi  tagságáról.  Az  előterjesztés  a  lemondás
tudomásul vételére és az új kuratóriumi tag kijelölésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 20478-3/2018.
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Dr. Schleicher Judit s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 
helyett Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: nem érinti
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018. 09. 06. Ellenőrzés dátuma: 2018.09.06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Egyéb megjegyzések: 
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JAVASLAT

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1995-ben alapította a „Dunaújvárosiak Életéért”
Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány).

A közalapítvány  célja,  hogy  szervezéssel  és  anyagiakkal  támogassa  azon  dunaújvárosi
betegeket,  és  azok  családját,  akik  olyan  betegségben  szenvednek,  amelyet  a  hazai
egészségügyi  intézmények  nem  képesek  a  már  másutt  alkalmazott  legkorszerűbb
módszerrel kezelni, és akiknek reménye van arra, hogy külföldi egészségügyi intézményben
meggyógyítsák, vagy állapotán érdemlegesen javítsanak, vagy belföldi intézményben csak
hosszú ideig tartó, igen költséges eljárással tudnák reménykeltően gyógyítani.

A Közalapítvány kuratóriumi tagja, Dr. Bozsits Attila lemondott tisztségéről (az előterjesztés
1. számú melléklete), ezért az alapító okirat módosítása, új kuratóriumi tag felkérése vált
szükségessé.

Az alapító okirat 5.1. pontja értelmében:
„5.1.  A közalapítvány képviselője teljes jogkörrel a kuratórium elnöke. Az elnök képviseleti
joga  általános,  önálló  és  korlátlan.  A  kuratórium  elnökének  akadályoztatása  esetén  a
közalapítványt Dr. Bozsits Attila, az ő akadályoztatása esetén Zsipi Éva Sarolta kuratóriumi
tag  –  önállóan  –  képviseli.  Utalványozási  és  bankszámla  feletti  rendelkezés  során  a
képviselet  módja  és  terjedelme  a  kuratórium  elnökének  képviseleti  jogával  azonos.  A
helyettesítés során megtett intézkedésekről a kuratórium elnökének az intézkedést követő 3
napon belül, a kuratóriumnak a soron következő kuratóriumi ülésen beszámolni kötelesek.”

Dr. Bozsits Attila lemondása miatt az alapító okirat fenti pontját is módosítani kell.

A Közalapítvány hatályos alapító okirata az előterjesztés 2. számú melléklete.

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 módosítást.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  37.  §  (1)  bekezdése  értelmében  változásbejegyzési
kérelmet a létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását eredményező, a szervezet
arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak
bejelenteni.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a 2018. szeptember 11-i
ülésén  megtárgyalta  8  igen  0  nem  0  tartózkodás  szavazattal  a  határozati  javaslatot
közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  találta.  Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az
előterjesztést  a  közgyűlési  postázást  követően tárgyalta,  ezért  a  bizottság véleményét  a
Közgyűlésen az elnök szóban ismerteti.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 

…/2018. (IX. 20.  )   határozata
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a „Dunaújvárosiak Életéért”
Közalapítvány kuratóriumi tagja, Dr. Bozsits Attila tisztségről történő lemondását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány
kuratóriumi tagjának …………………. kéri fel.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése  a „Dunaújvárosiak Életéért”  Közalapítvány
alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért”
Közalapítvány többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja el:

1. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.1. A közalapítvány képviselője teljes jogkörrel a kuratórium elnöke. Az elnök képviseleti
joga  általános,  önálló  és  korlátlan. A kuratórium  elnökének  akadályoztatása  esetén  a
közalapítványt ………………., az ő akadályoztatása esetén Zsipi Éva Sarolta kuratóriumi tag
– önállóan – képviseli. Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezés során a képviselet
módja  és  terjedelme  a  kuratórium  elnökének  képviseleti  jogával  azonos.  A helyettesítés
során megtett intézkedésekről a kuratórium elnökének az intézkedést követő 3 napon belül,
a kuratóriumnak a soron következő kuratóriumi ülésen beszámolni kötelesek.”

2. Az alapító okirat 7.1. pont (2) bekezdésében a 
„Dr. Bozsits Attila an.: …………... …………………………... sz. alatti lakos” szöveg helyébe a
„………………….an.:  ………………..  ………………………..……………………..  sz.  alatti
lakos”
szöveg lép.

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

Dunaújváros, 2018. ……………….

Cserna Gábor
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
Záradék:
Az  alapító  okirat  módosítását  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
Közgyűlése a 2018. szeptember 20-i ülésén a …/2018. (X. 20.) határozatával fogadta el.”

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban  elfogadott  módosító  okiratot  és  e  határozat  mellékletét  képező,  módosítással
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
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  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:  2018. szeptember 28.   2018. szeptember 28.

5.  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 humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:   2018. október 18.

6.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé.

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

humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:     a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

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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