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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 46/2018. (II. 27.) KNÖT határozatával - az Alapítvány Kuratóriuma 
tagságának javaslatára - egyetértett azzal, hogy a „Kiszomborért” Alapítvány Kuratóriumába a dr. 
Szilágyi Dezső kuratóriumi tag halála miatt megüresedett helyre Görbe Boldizsár kerüljön 
kuratóriumi tagként megválasztásra. 
 
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány alapító okirata a kuratóriumi tagok személyét rögzíti, 
szükségessé vált annak módosítása. Az alapító okirat felülvizsgálatára, a módosításokkal 
egységes szerkezetű alapító okirat megszerkesztésére felkértük dr. Hegedűs Andrea ügyvédet 
(6725 Szeged, Móra utca 3. szám, Kamarai Azonosító Szám: 36061361). 
 
Ügyvédnő az alapító okirat felülvizsgálata során megfogalmazta az egyéb módosítási, 
kiegészítési javaslatait is, amelyeket vastagon és dőlt betűvel szedett az – előterjesztéshez 
mellékelt - okiratban. A változások többnyire formálisak, nem feltétlenül jelentenek érdemi 
változást, de ezek hiányában vélhetően hiánypótlást kapnánk a bíróságtól az eljárás során. 
 
Konkrét módosítások a tervezetben: 
 
- Módosította a kívánt részt a kuratórium tagjának változása kapcsán. 
 
- A tiszteletdíj adhatóságának feltételeit pontosítani kellett, a megváltozott bírói gyakorlatnak 
megfelelően, mind a kuratóriumi tagoknál, mind pedig a felügyelő bizottság tagjainál. 
(Amennyiben nincs tiszteletdíj és tervbe sincs véve, akkor ki is vehető ez a rész.) 
 
- A kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok kiegészítésre kerültek a bírói 
gyakorlat elvárásainak megfelelően. 
 
- Mivel az alapítvány évek óta nem közhasznú szervezet, és a beszámolója szerint ténylegesen 
sem felel meg a közhasznúság kritériumainak (ez nyomon követhető a bíróság holnapján), így 
ahol a szövegben „közhasznú szervezet” kifejezés szerepelt, azokat „Alapítványra” javította át, 
illetve a nagyon speciális, kizárólag a közhasznúságot érintő szükségtelen elvárásokat kivette a 
szövegből.  
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(A közhasznúságra utaló megtévesztő megjelöléseket ugyanis a bíróság kiszedeti a szövegből.) 
Annak ellenére viszont, hogy az Alapítvány nem közhasznú szervezet, közhasznú tevékenysége 
még lehet, vagyis ezáltal jogosult lehet az 1% fogadására. 
 
- Ügyvédnő ellenőrizte a közhasznú tevékenység kapcsán az összes hivatkozott jogszabályt, és 
azon belül a hivatkozott szakaszok hatályosságát. Azok egy kivétellel rendben voltak. Tekintettel 
ugyanis arra, hogy a közfeladat jogszabályi meghatározását hatályon kívül helyezték, az erre 
utaló formális mondatot kivette a szövegből. Ennek érdemi következménye nincs. 
 
- Az 1.2.3. pontban, a „határozathozatal ülés tartása nélkül” résznél rögzítette, hogy csak addig 
lehet ily módon szavazni, amíg a szervezet nem közhasznú. (Korábban lehetett közhasznúság 
esetén is.) Kéri újabban a bíróság azt is, hogy ugyanezen pontban a korábban megjelölt 
"ügyvezetés" konkretizálva legyen, így ezen a helyen az „Elnök” személye került megjelölésre 
(kuratórium elnök). 
 
- Javasolta az Alapítvány nevéből kivenni az idézőjelet - amennyiben nem okoz különösebb 
fennakadást (pl. bélyegzőcsere stb.). Indoklásul előadta, hogy az ilyen jelölés a régi gyakorlat 
szerint volt használatos, manapság már inkább zavaró szokott lenni, a bíróság sem támogatja 
igazán ezt a megjelölést, a bíróság honlapján a civil szervezetek nyilvántartásában nem is 
szerepel az idézőjel az Alapítvány adatainál. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalni és az alapító okirat módosítása tárgyában a döntését meghozni, az előterjesztéshez 
mellékelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2018. május 24. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 



 
 
____/2018.(V. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI    JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kiszomborért” 
Alapítvány alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata által alapított „Kiszomborért” Alapítvány alapító okiratának módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát - az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezéseire tekintettel - a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja és elfogadja, továbbá felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert annak aláírására. 
 
A „Kiszomborért” Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltalapító okirata jelen 
határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Endrész Erzsébet kuratóriumi elnök, „Kiszomborért” Alapítvány 
- Dr. Hegedűs Andrea ügyvéd 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 


