
Kiosztásra 32. napirendhez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
.../2021. (X. 21.) határozata 

 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okirat módosításának elfogadásáról 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 

Közalapítvány kuratóriumi elnökének – az elhunyt elnök helyett – Gózon-Erdélyi Henriettát 
kéri fel. 
 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány kuratóriumi tagsági tisztségére - az elhunyt tag helyett - dr. Lantos Júliát kéri 
fel. 
 

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi a 
Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi tagjának Lévay Katalinnak és a Felügyelő 
Bizottság elnökének,  Almási Zsoltnak a lemondását. 
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány kuratóriumi tagsági tisztségére - a korábbi tag lemondása miatt -  Berényi 
Norbertet kéri fel. 
 

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány Felügyelő bizottsági elnöki tisztségére - a korábbi elnök lemondása miatt – 
Lebics Editet kéri fel. 

 
6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közalapítvány 

tisztségviselők személyi változásai miatt a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 
 

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 
többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja el: 
 
9.1. Az alapító okirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 9.1. A Kuratórium 

A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium. A kuratórium a közalapítvány legfőbb 

döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, amely az Alapító által választott 

tagokból és a közülük választott elnökből áll. A kuratórium tagjai a közalapítvány vezető 

tisztségviselői. A kuratóriumi tisztség a tisztségre megválasztott személy általi elfogadással 

jön létre. A Kuratórium tagjainak száma öt, a tagság határozatlan időtartamra szól. 

Kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

Az Alapító dönt a Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium 

elnökének a Kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről, és visszahívásáról, a 

Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról. 



Az Alapító a Kuratórium (annak tagjai) visszahívására vonatkozó jogát jogszerűen csak 

akkor gyakorolhatja, ha a Kuratórium tevékenysége a Közalapítvány céljait veszélyezteti. 

A Kuratórium elnöke feladatait - választása szerint - munkaviszony és megbízási jogviszony 

keretében egyaránt elláthatja. 

A kuratórium elnöke az Alapítóval sem munkaviszonyban, sem megbízási jogviszonyban 

nem állhat. 

Amennyiben a kuratórium elnöke tevékenységét munkaviszony keretében látja el, felette a 

munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

Megbízási jogviszony esetén az elnök a közalapítvánnyal köt megbízási megállapodást, 

amelyet a kuratórium határozattal hagy jóvá, és a kuratórium felhatalmazása alapján a 

közalapítvány irodájának igazgatója ír alá. 

Megbízási jogviszony esetén az elnök tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosult. A 

Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban a Közalapítvány 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott költségtérítésre jogosultak. Ha az 

elnök feladatait munkaviszony keretében látja el, úgy annak feltételeit a munkaszerződés 

és a munkaköri leírás szabályozza. 

Egyebekben a költségtérítés és a tiszteletdíj fizetésének módját és mértékét a Szervezeti 

és Működési Szabályzat tartalmazza. 

A Kuratóriumi tagság megszűnik: 

 a Kuratóriumi tag halálával,  
 visszahívással (a képviselő testület által, amennyiben tevékenysége a Közalapítvány céljait 

veszélyezteti),  
 lemondással, 
 a közalapítvány megszűnésével,  
 jogszabályban meghatározott esetben, 
 jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
 a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával. 

A Kuratórium tagjai a következő személyek: 

 
Elnök: 
Gózon-Erdélyi Henriett. (an: …….) lakik: ……….. 
 
Tagok: 
Dr. Lantos Júlia  (an: ………) lakik: ………………. 
Berényi Norbert (an: ………) lakik: ………………….. 
Dr. Kántor Károlyné (an.: ……….) lakik: …………….  
Lőrinczi Konrád (an.: ……….) lakik: ....................... 
 
A Kuratórium tagjai megbízatásának megszűnésekor a Képviselő testület - mint Alapító - 

gondoskodik az új tagok felkéréséről. 

Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. 

A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  

Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, aki az alapítóval vagy az alapító meghatározó 



befolyása alatt álló jogi személlyel vagy gazdasági társasággal munkaviszonyban, 

munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll. 

A kuratóriumi tag megbízatásáról a közalapítványhoz címzett, a kuratórium elnökéhez vagy 

a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A tisztségről 

való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni. 

Ha a közalapítvány 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 Törvénykönyv 3:25. § 

(4) bekezdésében meghatározott hatvan nap elteltével hatályossá vált, ha az adat 

módosítása iránt változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.”  

 
9.2. Az alapító okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
9.2. A Felügyelő Bizottság 

Közalapítványnál Felügyelő Bizottság létrehozása - jogszabály erejénél fogva - kötelező. 

A közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének ellenőrzésére az Alapító 

háromtagú Felügyelő Bizottságot hoz létre, melynek elnökét és tagjait az Alapító kéri fel. 

A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat, azonban költségtérítésre 

jogosultak, amelynek módját és mértékét a Kuratórium állapítja meg. 

A megbízás határozatlan időre szól. A bizottsági tagság megszűnik:  

 a bizottsági tag halálával,  
 visszahívással (a képviselő testület által),  
 lemondással,  
 a közalapítvány megszűnésével,  
 jogszabályban meghatározott esetben, 
 jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  
 a Felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával. 
 

A Felügyelő Bizottság tagjai a következő személyek: 

 
Elnök: 
Lebics Edit (an: ………) lakik: ……………… 
 
Tagok: 
Pekarekné Tölgyesi Anikó (an.: ………..) lakik: ……………….. 
Krepsz Jánosné (an.: ……………) lakik:……………...” 
 
 

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

8) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Jószolgálati 
Otthon Közalapítvány határozat szerinti alapító okirat módosítását, valamint a határozat 
melléklete szerinti módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 



Felelős:  - az alapító okirat aláírásáért:  
      a polgármester 
  - az alapító okirat aláírásában való közreműködésért: 
       a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
 
Határidő:  2021. november 12. 
 
 

9) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat és a változás-bejegyzésről szóló kérelem megküldésére a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
 
Határidő:  2021. november 12. 
 

10) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot az Önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
     a  Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 

Határidő:  2021. november 12. 
 
 

Dunaújváros, 2021. október 21. 
 
 

dr. Székely Károly s.k. 
a szociális, egészségügyi és  
lakhatási bizottság elnöke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Kálmán s.k. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


