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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. március 17-én 1730 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 

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: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot 
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 
A parlagfű mentesítési alapítványi pályázathoz kapcsolódóan módosítottuk az Alapítvány alapító okiratát. Az 
alapító okirat módosítását elutasította a bíróság. A bíróság által kifogásoltak alapján a Dobsonyi Ügyvéd Úr 
elkészítette az újabb alapító okirat módosítást. Ahhoz, hogy a bíróság az új alapító okiratot elfogadja és 
bejegyezze a változásokat, szükséges ennek az átdolgozott alapító okiratnak az elfogadása. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy az alapítványunk alapító okiratát az előterjesztett javaslat szerint módosítsuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

23/2015. (III.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. február 23-án elfogadott és 
megalapított Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (2657 Tolmács, Sport u. 
1.) Alapító Okiratát alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
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„Jelen kiegészített alapító okiratban az alapító arra vállal kötelezettséget, hogy az alább 
megjelölt célok érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
alapján, jogi személyiséggel rendelkező közalapítványt hoz létre a következők 
szerint” 
 
Az Alapító Okirat 3.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ 3.1. A közalapítvány önálló jogi személy.”  
 
Az Alapító Okirat 5.1 pontjában a törvényi hivatkozás az alábbiak szerint módosul: 
„ … a 2011. évi CLXXXIX. törvényben ….”  
 
Az Alapító Okirat 5.2 pont e) bekezdése az alábbi tevékenységgel egészül ki: 
„ - parlagfű irtásának szervezése és anyagi támogatása.”  
 
Az Alapító Okirat 7.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A közalapítvány induló vagyona: 500.000.- Ft. azaz ötszázezer forint. Az induló 
vagyont teljes egészében az alapító bocsátotta az alapítvány rendelkezésére az alapító 
okirat aláírásakor átutalással. Az alapító kijelenti, hogy az így rendelkezésre 
bocsátott összeg az alapítvány működésének megkezdéséhez elégséges.” 
 
Az Alapító Okirat 7.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A közalapítványhoz természetes és jogi személyek csatlakozhatnak. A csatlakozók 
pénzbefizetései, továbbá bármilyen, az alapítvány céljait elősegítő eszközök és 
vagyontárgyak, adományok az alapítvány vagyonát növelik. Alapítói jogokat 
kizárólag az alapító önkormányzat gyakorolja.” 
 
Az Alapító Okirat 8.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A közalapítvány a támogatót, a kuratórium tagjait, illetve más a közalapítvány 
szerinti felelős személyt, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti.” 
 
Az Alapító Okirat 9.4 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint kiegészül: 
„A megszűntét követő két évig nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki 
olyan alapítványnál, vagy közalapítványnál töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
A kuratórium tagjai sem az alapítóval, sem pedig egymással nem állhatnak rokoni 
(hozzátartozói) kapcsolatban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyban, vagy egyéb érdekeltségi viszonyban. 
A közalapítvány kuratóriumának tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más ilyen szervezetnél is betölt.” 

 
Az Alapító Okirat 9.6 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- lemondással; 
- visszahívással; 
- a tag halálával. 

A kuratóriumi tag visszahívására kizárólag a jogszabályban meghatározott 
esetben kerülhet sor, a visszahívásra az alapító jogosult. 
A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapítónak haladéktalanul intézkednie kell a 
kuratórium megfelelő kiegészítéséről, az új kuratóriumi tag kijelöléséről.” 
 
Az Alapító Okirat 12.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A közalapítvány a Polgári Törvénykönyv 3:403. § (1) bek.-ben meghatározott 
esetekben szűnik meg.” 
 
Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Bírósági nyilvántartásba vétel: 
Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány a Balassagyarmati Törvényszék 
által történő bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.” 
 
A képviselő-testület elfogadja a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 
előterjesztett módosított alapító okiratát, mely okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
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A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot 
egységes szerkezetbe foglalva aláírja. 
A képviselő-testület meghatalmazza Dr. Dobsonyi László ügyvédet a Közalapítvány 
alapító okiratának módosításából fakadó változás-bejegyzéssel kapcsolatos teendők 
teljes jogkörrel történő ellátásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
Hámori Imréné 

képviselő 


