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Tárgy:

Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok alapító
okiratának módosítása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Iker Viktória aljegyző
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság
Meghívott:

dr. Piedl Endre, Diszeli Egészségügyi Alapítvány kuratóriumának elnöke
dr. Kazári László, Glázer Sándor Eü-i Alapítvány kuratóriumának elnöke
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ’90-es években több egészségügyi
alapítványt is létrehozott a felnőtt- és gyermekorvosi körzetek kialakításához igazítva. Az
egészségügyi alapítványok létrehozásának célja a körzetek műszerezettségének fejlesztése
volt. Időközben részben a jogszabályi változások, részben a kitűzött cél meghiúsulása okán
számos alapítvány megszüntetésre került.
Jelenleg négy egészségügyi alapítvány működik, melyek alapító okiratának módosítását a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.) való megfeleltetés miatt
legutóbb 2017. február 17-i nyilvános ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a Képviselő-testület.
Jelen esetben két alapítvány – a Diszeli Egészségügyi Alapítvány és a Glázer Sándor
Egészségügyi Alapítvány - alapító okiratának módosítása vált szükségessé.
A Diszeli Egészségügyi Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Piedl Endre jelezte az
alapítónak, hogy Lukács László kuratóriumi tag kuratóriumi tagsága megszűnt, így a
kuratórium tagjainak száma 3 főre csökkent.
A Glázer Sándor Egészségügyi Alapítvány esetén a módosítást az indokolja, hogy Ihász
József kuratóriumi tag elhunyt, ezért a kuratórium létszámát 4 főre kell csökkenteni.
Fentiek alapján az alapító okiratokat módosítani kell, majd azokat a Veszprémi Törvényszék
felé be kell nyújtani.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében „Alapítvány esetében a
változásbejegyzési kérelmet az alapítónak kell benyújtania és az alapító gyakorolja a
kérelmezőt megillető jogokat és kötelezettségeket.”
Az alapító okiratokat a hatályos jogszabályok szerint az alapító, jelen esetben Tapolca Város
Önkormányzata jogosult módosítani.
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Az egyes alapítványok Veszprémi Törvényszék felé megküldendő alapító okirat
módosításának tervezetét az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. Mivel a létesítő okirat
módosítása esetén a változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a létesítő okirat
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is, az egységes szerkezetű alapító
okiratok szintén az előterjesztés mellékleteit képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diszeli
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a kuratórium
létszámának változása miatt az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot
jóváhagyja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy Lukács László kuratóriumi tagsága megszűnt.
Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket
megtegye.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Glázer
Sándor Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a kuratórium
létszámának változása miatt az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot
jóváhagyja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy néhai Ihász József kuratóriumi tagsága megszűnt.
Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket
megtegye.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Tapolca, 2017. június 8.

Dobó Zoltán
polgármester

1. sz. melléklet
DISZELI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító /2017. (
.) sz. határozatával a Diszeli
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. A Diszeli Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 6. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„6. Az alapítvány ügyvezető szerve:
Az alapítványt kezelő szervezet a három természetes személyből álló kuratórium, melynek
tagjait és elnökét határozatlan időre Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
választja. A tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló.
A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, rájuk a Ptk. 3:22. §-ban és 3:397. § (3)(4) bekezdésekben foglalt kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
A kuratórium elnöke:

dr. Piedl Endre

8297 Tapolca, Patak u. 3.

Bakos György
dr. Kajtár György

8297 Tapolca, Miklós u. 24.
8297 Tapolca, Rózsadomb u. 1.

A kuratórium tagjai:

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4)
bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi
és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással”
Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Tapolca, 2017. június 16.
Tapolca Város Önkormányzata
képviseletében:

Dobó Zoltán polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)

1. Az alapítvány neve:

Diszeli Egészségügyi Alapítvány

2. Székhelye:

8297 Tapolca, Szabó Ervin u. 28/1.

3. 1 Célja:

Az egészségügyi alapellátást biztosító, tapolcai 6. számú körzeti
orvosi rendelő – az önkormányzat feladatain túlmenő – magasabb
szintű műszerezettségének támogatása.
Az alapítvány pártpolitikai céloktól mentesen végzi a tevékenységét.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
Célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden
politikamentes szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, aki
egyetért és azonosulni tud az alapítvány eszmeiségével.
Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

4. Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

50.000,- Ft

5. 2 Az alapítványi vagyon felhasználása:
Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
Az alapítvány céljaira – az alapítói vagyon kivételével – az alapítást követően az alapítványi
számlára érkező készpénzadomány vagy a természetben nyújtott adomány, a befizetések és a
kamatok használhatók fel.
A működés körében a felhasználásról a bankszámla a kuratórium elnöke saját aláírásával
egyedül dönt elszámolási kötelezettség mellett. 50.000,- Ft értékhatár feletti
vagyonfelhasználáshoz a kuratórium döntése szükséges.
Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
A kuratórium elnöke egyben képviseli az alapítványt.
6. 3 Az alapítvány ügyvezető szerve: 4
Az alapítványt kezelő szervezet a három természetes személyből álló kuratórium, melynek
tagjait és elnökét határozatlan időre Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
választja. A tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja: általános
és önálló.
A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, rájuk a Ptk. 3:22. §-ban és 3:397. § (3)-(4)
bekezdésekben foglalt kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
1

Módosította a /2016. (
Módosította a /2017. (
3
Módosította a /2017. (
4
Módosította a /2017. (
2

) képviselő-testületi határozat
) képviselő-testületi határozat
) képviselő-testületi határozat
) képviselő-testületi határozat
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A kuratórium elnöke: dr. Piedl Endre

8297 Tapolca, Patak u. 3.

A kuratórium tagjai:
Bakos György
dr. Kajtár György

8297 Tapolca, Miklós u. 24.
8297 Tapolca, Rózsadomb u. 1.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében
és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok
bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
7. 5 Az alapítvány alapítója:

Tapolca Város Önkormányzata

8. 6A Kuratórium jogköre:
Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása
A képviselő elszámoltatása.
Döntés a 50.000,- Ft feletti összeg felhasználásáról
Döntés az alapítvány céljaira adott összeg elfogadásáról vagy visszautasításáról.
9. 7 A Kuratórium eljárása és ügyvitele:
A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon.
A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést
a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány
nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A
meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a
meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább 2 kurátor és az elnök is jelen van. Határozatait
szótöbbséggel hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ezt valamennyi jelenlévő kuratóriumi tag
köteles aláírni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kisebbségi véleményt is.
10. Az alapítvány – célját tekintve – nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldi természetes vagy
jogi személy csatlakozhat, aki az alapító okiratban foglaltakat elfogadja és az alapítvány
vagyonát gyarapítja.

Módosította a /2016. ( ) képviselő-testületi határozat
Módosította a /2017. ( ) képviselő-testületi határozat
7
Módosította a /2016. ( ) képviselő-testületi határozat
5
6
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A csatlakozók jogosultak javaslatot tenni az általuk adott vagyon célirányos felhasználására,
de tudomásul veszik, hogy a javaslatról vagy a feltételek elfogadásáról a kuratórium dönt.
Az alapítványhoz csatlakozók az alapítói jogokat nem gyakorolhatják. 8
11. 9 Egyéb rendelkezések:
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén vagyona a tapolcai 6. számú orvosi körzetre
száll.
Az alapítvány megszűnésére a Ptk. 3:403. § és 3:404. § szabályait kell alkalmazni.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.
Tapolca, 1992. április 2.
Az alapítványt tevő:
Dr. Nagy József sk.
polgármester

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos
tartalomnak.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. június 16.
Dobó Zoltán
polgármester

8
9

Kiegészítette a /2016. ( ) képviselő-testületi határozat
Módosította a /2016. ( ) képviselő-testületi határozat

7

2. sz. melléklet
GLÁZER SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító /2017. (
.) sz. határozatával a Glázer Sándor
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. A Glázer Sándor Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 6. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„6. Az alapítvány ügyvezető szerve:
Az alapítványt kezelő szervezet a négy természetes személyből álló kuratórium, melynek
tagjait és elnökét határozatlan időre Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
választja. A tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló.
A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, rájuk a Ptk. 3:22. §-ban és 3:397. § (3)(4) bekezdésekben foglalt kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
A kuratórium elnöke: dr. Kazári László
A kuratórium tagjai:
ifj. Hatvani István
Samu Ferencné
Tóth László

8300 Tapolca, Deák F. u. 17. 2/3.
8300 Tapolca, Darányi u. 7.
8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 52.
8300 Tapolca, Bacsó B. u. 9.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4)
bekezdésében és a Btk. 61. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi
és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással”
Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Tapolca, 2017. június 16.
Tapolca Város Önkormányzata
képviseletében:
Dobó Zoltán
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)

1. Az alapítvány neve:

Glázer Sándor Egészségügyi Alapítvány

2. Székhelye:

8300 Tapolca, Deák F. u. 13.

3. 1 Célja:

Az egészségügyi alapellátást biztosító, tapolcai 1. számú felnőtt
körzeti orvosi rendelő – az önkormányzat feladatain túlmenő –
magasabb szintű műszerezettségének támogatása.
Az alapítvány pártpolitikai céloktól mentesen végzi a tevékenységét.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
Célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden
politikamentes szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, aki
egyetért és azonosulni tud az alapítvány eszmeiségével.
Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

4. Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

50.000,- Ft

5. 2 Az alapítványi vagyon felhasználása:
Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
Az alapítvány céljaira – az alapítói vagyon kivételével – az alapítást követően az alapítványi
számlára érkező készpénzadomány vagy a természetben nyújtott adomány, a befizetések és a
kamatok használhatók fel.
A működés körében a felhasználásról a bankszámla a kuratórium elnöke saját aláírásával
egyedül dönt elszámolási kötelezettség mellett. 50.000,- Ft értékhatár feletti
vagyonfelhasználáshoz a kuratórium döntése szükséges.
Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
A kuratórium elnöke egyben képviseli az alapítványt.
6. 3 Az alapítvány ügyvezető szerve: 4
Az alapítványt kezelő szervezet a négy természetes személyből álló kuratórium, melynek
tagjait és elnökét határozatlan időre Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
választja. A tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja: általános
és önálló.
A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, rájuk a Ptk. 3:22. §-ban és 3:397. § (3)-(4)
bekezdésekben foglalt kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
Módosította a /2016. ( ) képviselő-testületi határozat
Módosította a /2017. ( ) képviselő-testületi határozat
3
Módosította a /2017. ( ) képviselő-testületi határozat
4
Módosította a /2017. ( ) képviselő-testületi határozat
1
2
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A kuratórium elnöke: dr. Kazári László 8300 Tapolca, Deák F. u. 17. 2/3.
A kuratórium tagjai:
ifj. Hatvani István
Samu Ferencné
Tóth László

8300 Tapolca, Darányi u. 7.
8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 52.
8300 Tapolca, Bacsó B. u. 9.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében
és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok
bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
7. Az alapítvány alapítója:

Tapolca Város Önkormányzata

8. A Kuratórium jogköre:
Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása
A képviselő elszámoltatása.
9. 5 A Kuratórium eljárása és ügyvitele:
A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon.
A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést
a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány
nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A
meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a
meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább 2 kuratóriumi tag és az elnök is jelen van.
Határozatait szótöbbséggel hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ezt valamennyi jelenlévő kuratóriumi tag
köteles aláírni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kisebbségi véleményt is.
10. Az alapítvány – célját tekintve – nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldi természetes vagy
jogi személy csatlakozhat, aki az alapító okiratban foglaltakat elfogadja és az alapítvány
vagyonát gyarapítja.
A csatlakozók jogosultak javaslatot tenni az általuk adott vagyon célirányos felhasználására,
de tudomásul veszik, hogy a javaslatról vagy a feltételek elfogadásáról a kuratórium dönt.
Az alapítványhoz csatlakozók az alapítói jogokat nem gyakorolhatják. 6
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11. 7 Egyéb rendelkezések:
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonát az alapítók és a csatlakozók
között a behozott vagyon arányában szét kell osztani.
Az alapítvány megszűnésére a Ptk. 3:403. § és 3:404. § szabályait kell alkalmazni.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.
Tapolca, 1992. április 2.
Az alapítványt tevő:

Dr. Nagy József sk.
polgármester

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos
tartalomnak.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. június 16.

Dobó Zoltán
polgármester
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