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1 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Tolmácsért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzata 2005. február 23-án – az alapító okirat elfogadásával – megalapította 
a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány). 
A Tolmácsért Közalapítvány Alapító Okiratának legutóbbi módosítása (és a módosításokkal egységes 
szerkezetben történő elfogadása) 2010. november 23-án került sor. Ekkor megválasztásra került a 
Tolmácsért Közalapítvány elnöke, képviselője, valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai. 
 
2013. májusában a Közalapítvány titkára és képviselője, Féjáné Záhorszki Mária lemondott 
tisztségéről. 
Az elmúlt években a Közalapítvány eredményesen működött a település fejlesztése érdekében, 
melyhez Féjáné Záhorszki Mária titkár munkája is jelentősen hozzájárult, ezért javaslom Féjáné 
Záhorszki Mária önzetlen és lelkiismeretes munkájának képviselő-testület által történő  
megköszönését. 
 
A Közalapítvány további folyamatos, fennakadás nélküli és jogszerű működéséhez szükséges az új 
tisztviselő megválasztása, és ennek megfelelően az alapító okirat módosítása, a személyi változás 
bírósági nyilvántartásban történő átvezetése.  
A Közalapítvány titkári tisztségére vonatkozóan a képviselő-testület 2013. május 30-ai ülésén két 
jelölt merült fel. A képviselő-testület úgy döntött, hogy miután Dudásné Rudnai Krisztina a jelöltekkel 
a feladat ellátására és a tisztség elvállalására vonatkozóan megbeszélést tart, a tisztségviselő 
személyéről a következő képviselő-testületi ülésen kíván dönteni.  
 
Tekintettel arra, hogy a Közalapítvány fennakadás nélküli folyamatos működéséhez mihamarabb 
szükséges az új tisztviselő kijelölése, kérem a napirend megtárgyalását, a Közalapítvány titkárának 
megválasztását, és a módosításra kerülő alapító okirat elfogadását. 
 
Tolmács, 2013. június 7. 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
…./2013. (VI…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért 
Közalapítványt (továbbiakban: Tolmácsért Közalapítvány) alapító Tolmács Község 
Önkormányzata nevében tudomásul veszi Féjáné Záhorszki Mária titkár tisztségéről történő 
lemondását, és egyben megköszöni Féjáné Záhorszki Mária részére a Közalapítvány 
tisztviselőjeként végzett eredményes, tisztességes és lelkiismeretes munkát, mellyel 
hozzájárult a Tolmácsért Közalapítvány elmúlt évekbeli sikeres működéséhez és ezzel 
Tolmács település fejlődéséhez.  
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Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2005. február 23-án elfogadott 
Alapító Okirattal megalapított Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (rövidített 
neve: Tolmácsért Közalapítvány) (2657 Tolmács, Sport u. 1.) Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
A közalapítvány kuratóriumának titkára, és egyben másik képviselője:  
…………………………. (születési név: …………………, születési hely, idő:  
……………………, anyja neve: ………………., lakóhely: ………………………………….)  
 
A képviselő-testület elfogadja a Tolmácsért Közalapítvány módosított, előterjesztett alapító 
okiratát. 
A képviselő-testület megbízza Dr. Dobsonyi László ügyvédet az alapító okirat módosításából 
fakadó feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 


