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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. május 29-én 17.30 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-

testületi ülésről 
 
Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Az ülés vezetője:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Törvényi változás miatt célszerű hivatalosan, a bíróság felé is közhasznú szervezetté minősíteni az 
alapítványunkat. Az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerint közhasznú szervezetté 
minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére 
irányuló – közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága 
kimutatható, és amely civil szervezet, vagy olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás 
megszerzését törvény lehetővé teszi. Javaslom, hogy az alapítvány alapító okiratát – az előterjesztésben 
szereplően - úgy módosítsuk, hogy megfeleljen a törvényben előírtaknak és továbbra is közhasznú legyen. 
Kérdés? Vélemény? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő módosítások átvezetésre kerüljenek az alapítvány alapító 
okiratában, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

59/2014. (V.29.) Képviselő – testületi határozat 
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Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Község 
Önkormányzata, mint alapító által 2005. február 23-án alapított Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Tolmácsért Közalapítvány) Alapító Okiratának 
az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXIII. törvény alapján történő módosítását az 
előterjesztettek szerint elfogadja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot kiadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat aláírásával és kiadmányozásával. 
A képviselő-testület megbízza Dr. Dobsonyi László ügyvédet az alapító okirat 
módosításából fakadó feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a további napirend 
tárgyalását. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Csehek József 
képviselő 


