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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány Kuratóriumi tagjai közül Hetei Éva Mária 
kuratóriumi elnök, Major Istvánné kuratórium alelnöke, Révai Ágnes kuratóriumi tag, Farkas 
Lajos kuratóriumi tag, Zsár Ernő Felügyelő Bizottság elnöke írásban közölte 
önkormányzatunkkal, hogy a jövőben nem kíván az alapítvány kuratóriumának elnöke, 
alelnöke, illetve tagja lenni.  
A 2013. július 10-i testületi ülésen erről tájékoztattuk a tisztelt képviselőket. 
A polgármestert akkor a testület felkérte arra, hogy új jelölteket állítson az Alapítvány 
lemondott tagjai helyére. 
A közalapítvány Alapító Okirat vonatkozó szakasza szerint a kuratórium elnöke, illetve a 
kuratórium tagjai mindaddig ellátják feladatukat, amíg az új kuratórium és annak elnöke 
jogszerűen hivatalba lép.  
Tabajd Község Önkormányzata, mint alapító jogosult a kuratóriumi tagok, a kuratórium 
elnöke, a felügyelő bizottság tagjának pótlására jelöltet állítani, melyet az önkormányzat 
képviselő-testülete választ meg.  
A jelen előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szerint, a képviselő-testület tudomásul 
veszi és elfogadja a lemondott tagok lemondását és megválasztja az Kuratórium elnökét, 
elnökhelyettesét, tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és tagját. Minden egyes személyről 
külön határozattal kell dönteni. 
Az új tagok megválasztása után a képviselő-testületnek módosítania kell az alapítvány Alapító 
Okiratát az új tagok személyével. Ezzel egyidejűleg módosításra kerül egyebek mellett az is, 
hogy a Kuratórium elnöke a Kuratórium döntése alapján tiszteletdíjban részesülhet, melynek havi 
összege – a járulékok figyelembevételével is - a bruttó 100.000,-Ft-ot nem haladhatja meg, továbbá az 
eddigi együttes képviseleti jog a gördülékeny működés érdekében önállóra változik. 
Az Alapító Okirat módosítását Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd készítette el. Az 
előterjesztés mellékletét képezi az Alapító Okirat módosítása és Egységes szerkezetbe 
foglalása is. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fentiekre tekintettel az előterjesztést és mellékleteit 
megismerve tárgyalja meg az alapító okirat módosítását, a határozati javaslatok elfogadását.   
 
Tabajd, 2013. szeptember 24. 
 
                                                                      Tisztelettel:                                                      
                                                                                                   Dr. Temesszentandrási György  

                  polgármester 
 
 

1. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
kuratóriuma Elnöke lemondásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hetei Éva Mária  „A 
tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány kuratóriuma Elnöke tisztségéről történő 
lemondását tudomásul veszi s elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 



2. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
kuratóriuma elnökhelyettese lemondásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Major Istvánné  „A 
tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány kuratóriuma elnökhelyettese tisztségéről 
történő lemondását tudomásul veszi s elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. Határozati javaslat: 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
…/2013.(IX.27.) számú határozata 

 
„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  

kuratóriuma tagja lemondásáról 
 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Farkas Lajos  „A tabajdi 
oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány kuratóriuma tagja tisztségéről történő lemondását 
tudomásul veszi s elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

4. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
kuratóriuma tagja lemondásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Révai Ágnes  „A tabajdi 
oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány kuratóriuma tagja tisztségéről történő lemondását 
tudomásul veszi s elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 



5. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Felügyelő Bizottság Elnöke lemondásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsár Ernő  „A tabajdi 
oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány Felügyelő Bizottság Elnöke tisztségéről történő 
lemondását tudomásul veszi s elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

6. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Kuratórium Elnökének megválasztásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy Kovácsné Lipárdi Melinda Asszonyt (8088 Tabajd, Kossuth u. 11.)  „A tabajdi 
oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány Kuratórium Elnökévé választja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

7. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Kuratórium Elnökhelyettesének kijelöléséről 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy Szabóné Szalai Ilona Asszonyt „A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány 
Kuratórium tagját a Kuratórium elnökhelyettesi tisztségének ellátására jelöli ki. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



8. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Kuratórium tagjának megválasztásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy Szabadhegÿ Judit 8088 Tabajd, Bélápapuszta 95. hrsz. alatti lakost „A tabajdi 
oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány Kuratórium tagjává választja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

9. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Kuratórium tagjának megválasztásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy Dombiné Hekkel Szilvia 8088 Tabajd, Szabadsághegy u. 33. sz. alatti lakost „A tabajdi 
oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány Kuratórium tagjává választja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

10. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Kuratórium tagjának megválasztásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy Hajdú Lívia 8088 Tabajd, Rozgonyi u. 1. sz. alatti lakost „A tabajdi oktatásért és 
ifjúságért” Közalapítvány Kuratórium tagjává választja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

11. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 



„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Felügyelő Bizottság Elnöke kijelöléséről 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy Szalai Zoltánné Asszonyt „A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány Felügyelő 
Bizottságának tagját a Felügyelő Bizottság elnökévé jelöli ki. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

12. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy Bátori Lajosné 8088 Tabajd, Kossuth u. 99. szám alatti lakost „A tabajdi oktatásért és 
ifjúságért” Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjává választja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

13. Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(IX.27.) számú határozata 
 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány  
Alapító Okiratának VII. számú módosításáról 

 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 
2011. évi CLXXXIX tv. –Mötv. - 41. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Ptk. 74/B. 
§ (5) bekezdése alapján „A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány 1998. július 8.-napján kelt 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, mely az Alapító Okirat VII. számú módosítása. 

 

„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány Alapító Okiratának VII. számú módosítása 

 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselőtestülete „A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány 
1998. július 8.-napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, mely az Alapító Okirat VII. 
számú módosítása: 
 
1. Az Alapító Okirat VI/2. pontjában a Kuratórium elnökére, elnökhelyettesére és tagjaira vonatkozó 

rendelkezések hatályukat vesztik, helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„A Kuratórium elnöke:    Kovácsné Lipárdi Melinda 

(anyja neve: Kiss Ibolya) 

8088 Tabajd, Kossuth utca 11. 
  

 



A Kuratórium elnökhelyettese:   Szabóné Szalai Ilona 

(anyja neve: Kun Ilona) 

8088 Tabajd, Temető u. 11.  

  

További tagok:    Szabadhegÿ Judit 

(anyja neve: Jankovich Zsuzsanna) 

8088 Tabajd, Bélápapuszta 95. hrsz.  

 

Dombiné Hekkel Szilvia 

(anyja neve: Vörös Julianna) 

8088 Tabajd, Szabadsághegy u. 33.  

 

Hajdú Lívia 

(anyja neve: Kovács Klára Julianna) 

8088 Tabajd, Rozgonyi u. 1.” 

 
2. Az Alapító Okirat VI/2. pontja Kuratórium tagjainak felsorolását követő második bekezdése 

szövegezése a Kuratórium tagjai mondatrészt követően kiegészül „- kivéve a Kuratórium elnökét –
„ mondatrésszel, s ezen bekezdést követően az alábbi bekezdéssel:   

 
„A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntése alapján tiszteletdíjban részesülhet, melynek havi 
összege – a járulékok figyelembevételével is - a bruttó 100.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. „ 

 

3. Az Alapító Okirat VI/4.2. pontjában a Felügyelő Bizottság elnöke Zsár Ernő személyére 
vonatkozó adatok  hatályukat vesztik, egyidejűleg helyébe Szalai Zoltánné a Felügyelő Bizottság 
elnökké kijelölt tagjára vonatkozó adatok lépnek, s a Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolása 
kiegészül „Bátori Lajosné (anyja neve: Németh Irén) 8088 Tabajd, Kossuth u. 99. sz.” adataival.  

 

4. Az Alapító Okirat VI/5.1.9. pont „és elnökhelyettesét akadályoztatása(suk) esetén a kuratórium 
által kijelölt másik két kuratóriumi tag” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „ akadályoztatása 
esetén az elnökhelyettes” mondatrész lép.  

 

5. Az Alapító Okirat VII/2. pontjában a képviseleti jogra vonatkozó rendelkezésből az „és az 
elnökhelyettes” mondatrész törlendő, míg a képviseleti jog gyakorlásának módjára vonatkozó 
„együttes” mondatrész helyébe „önálló” mondatrész lép.  

 

6. Az Alapító Okirat VII/4. pontja kiegészül az alábbi l.) ponttal: 
 

„l.) A Kuratórium elnöke tiszteletdíjának és költségtérítések megállapítása. „ 
 

7. Az Alapító Okirat IX. fejezete kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel: 
 

„Az Alapító Okirat VII. számú módosítását Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete             
2013. szeptember 27. napján tartott ülésén  ...../2013.(IX.27.) számú határozatával jóváhagyta.” 

 
8. Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi záradékkal: 
 

„Záradék: 
 

Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat –módosítások 
alapján hatályos tartalmának. Az Alapító Okirat VII. számú, 2013. szeptember 27.-napján kelt 
módosítására az Alapító Okirat VI./2. pontja, VI./4.2. pontja,, VI./5.1.9. pontja, VII./2. pontja, 
VII./4. pontja és IX. fejezete változásai és a záradékkal történő kiegészítése adtak okot.” 

 



 
III. 

 

A Képviselőtestület „A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány 1998. július 8.-napján kelt 
Alapító Okiratát a II. pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalja.  

 
 
 

IV. 
 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat VII. számú módosítását s a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot kézjegyével lássa el, s a változásbejegyzési 
kérelem Székesfehérvári Törvényszékhez benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:  Dr. Temesszentandrási György 

  Polgármester 
 

Határid ő: 2013. október 10. 
 
 


