
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. november 22-ei soros ülésére 

 

 

Tárgy:        „Gyermekeink Jövőjéért”   

       Közalapítvány alapító okiratának  

       módosítása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett  

       köznevelési-és közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi  

       Bizottság; 

       Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/3795-3/2022. 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint alapító, tartós közérdekű célra, határozatlan időre 

létrehozta a „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítványt (székhelye: 7020 Dunaföldvár, Jókai 

Mór utca 7., nyilvántartási száma: 17-01-0000018), melynek alapító okiratban meghatározott 

célkitűzései a következők:  

 

1. A dunaföldvári Óvodák igényes, magas színvonalú működéséhez szükséges tárgyi 

eszközök, felszerelések bővítése, kiegészítése.  

2. Az óvodai nevelő tevékenységhez szükséges szemléltető eszközök gyarapítása.  

3. Az óvodás korú gyermekek személyiségfejlesztéséhez szükséges játékok bővítése.  

4. A közhasznú közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, és nem 

támogat sem most, sem a jövőben.  

5. Az alapítvány szolgáltatásait a www.dunafoldvar.hu internetes honlapján nyilvánosan 

meghirdetett éves programja alapján bárki pályázat útján igénybe veheti, ha részvételi 

költséget előre megtéríti és vállalja a rendezvényre vonatkozó szabályokat.  

6. Az igényes pedagógiai munkához szükséges szakkönyvek, különböző technikai 

eszközök gyarapítása.  

Úr-Hosszú Edina A „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke jelezte, 

hogy a Közalapítvány ügyvezető szerve, a hat természetes személyből álló kuratórium tagjainak 

határozott idejű megbízása 2022. szeptember 25-ével lejárt. 1 fő kuratóriumi tag lemondott 

tisztségéről, emellett a Felügyelő Bizottság összetételében is történik személyi változás. 

Fentiek okán a Közalapítvány 2019. április 16-tól hatályos egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

okiratát módosítani szükséges. 

Az alapítványok működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény harmadik 

könyv hatodik része határozza meg.  

 

 

 



A Ptk 3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése] alapján: 
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 

tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik 

vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 

lemondhat. 

(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 

tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

A kuratórium tagjainak megbízásával kapcsolatos változásokat a bíróság által vezetett 

nyilvántartásban is szükséges átvezetni.   

A kérelmet azon törvényszéken kell előterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba vette.  

Változásbejegyzés iránti kérelmet az alapítvány alapítója terjeszthet elő a bíróságon.  

A változásbejelentési kérelmet meghatalmazás alapján dr. Endl-Gál Brigitta ügyvéd a 

Képviselő-testületi döntést követően továbbítja a nyilvántartó bíróság felé. Az ehhez szükséges 

mellékletek az előterjesztés mellékletét képezik.  

A kuratórium tagjainak határozott idejű megbízása a kuratórium elnökének, mint a 

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha igazgatójának jelenlegi vezetői 

megbízatásának végéig tart.  

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

 

Dunaföldvár, 2022. november 10.  

 

Horváth Zsolt sk.  

  polgármester 

 

__________________________________________________________________________________ 

  



H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a 2022. november 22. keltezésű „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány (székhelye: 7020 

Dunaföldvár, Jókai Mór utca 7., nyilvántartási száma: 17-01-0000018) alapító okiratát módosító 

okiratot, valamint a 2022. november 22. keltezésű egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a csatolt melléklet szerint elfogadja.  

2. A jelen határozatban foglalt alapító okirat a 2019. április 16-án kelt alapító okirat helyébe lép. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére, a megállapodások aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

Erről értesül:  

1. „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány (székhelye: 7020 Dunaföldvár, Jókai Mór utca 7., 

nyilvántartási száma: 17-01-0000018) 

2. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

   

 

 


























