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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1992. április 2. napján kelt alapító 
okirattal hozta létre a dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítványt. Az egészségügyi 
alapítvány létrehozásának célja a tapolcai 3. számú gyermek körzeti orvosi rendelő 
műszerezettségének fejlesztése volt. 
 
Az alapító okirat utoljára 2011. május 20. napjával került módosításra a kuratóriumi tagok 
személyében bekövetkezett változás miatt. 
 
A mostani módosításra azért van szükség, mert a kuratórium elnöki tisztségét ellátó Tirpák 
Gáborné dr. Rövid Klára elhunyt. Az alapítvány működéséhez szükséges, hogy az elnöki 
tisztség be legyen töltve, hiszen az alapítvány nevében csak az elnök írhat alá. 
 
Az alapítvány alapító okirata alapján a mindenkori körzeti orvos egyben képviseli az 
alapítványt, azonban jelenleg a praxis nem betöltött, a betegek ellátása helyettesítéssel 
történik, így szükségszerű, hogy átmenetileg a kuratórium elnöke más legyen. 
 
Az alapítvány működésében, működtetésében eddig is résztvevő Tirpák Gábor a kuratóriumi 
tagságot és az elnöki tisztséget vállalta. Az új tagot a kuratóriumi tagság vállalásáról és az 
összeférhetetlenségről írásban nyilatkoztattuk.  
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 99. § (2) bekezdés c) pontja alapján „A nyilvántartás alapítvány 
esetén … tartalmazza az alábbi adatokat is: a kezelő szerv (szervezet) tagjainak neve és 
lakóhelye.” 
 
Fentiek alapján a tényleges adatoknak megfelelően az alapító okiratot módosítani kell, majd 
azt a Veszprémi Törvényszék felé be kell nyújtani. 
 
Az alapító okiratot a hatályos jogszabályok szerint az alapító, jelen esetben Tapolca Város 
Önkormányzata jogosult módosítani. 
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A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány Veszprém Megyei Bíróság felé megküldendő 
alapító okirat módosítás tervezetét az 1. melléklet tartalmazza. Mivel a  létesítő okirat 
módosítása esetén a változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a létesítő okirat 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is, az egységes szerkezetű alapító okirat 
az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy néhai Tirpák Gáborné dr. Rövid Klára kuratóriumi tagsága 
megszűnt. 
 
Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. október 10. 

 
II. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Burján 
Imre Egészségügyi Közalapítvány kuratóriumának tagjaként és a 
kuratórium elnökének 
 

Tirpák Gábor, Tapolca, Berzsenyi D. u. 13/B. 
 
sz. alatti lakost kijelöli, egyidejűleg az alapító okirat 6. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„6. Az alapítványt kezelő szervezet: a Kuratórium. 
A Kuratórium elnöke: Tirpák Gábor, Tapolca, Berzsenyi D. u. 13/B. 
 
A Kuratórium tagjai: 
Kövessi Péter, 8300 Tapolca, Zrínyi Miklós u. 5. 
Libishné dr. Marton Mária, 8300 Tapolca, Munkácsy M. u. 1./A 
Lenner Lászlóné, 8300 Tapolca, Damjanich u. 9. 
Vörös Béla, 8300 Tapolca, Bárdos L. u. 20.” 
 
Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. október 10. 

 
Tapolca, 2014. szeptember 8. 
 

       Császár László  
        polgármester
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1. melléklet 
 
 

DR. BURJÁN IMRE EGÉSZÉSGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
(tervezet) 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító …………………………………sz. határozatával a dr. 

Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának 6. pontját az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

„6. Az alapítványt kezelő szervezet: a Kuratórium 

 
A Kuratórium elnöke: Tirpák Gábor, Tapolca, Berzsenyi D. u. 13/B. 
 
A Kuratórium tagjai: 

Kövessi Péter, 8300 Tapolca, Zrínyi Miklós u. 5. 
Libishné dr. Marton Mária, 8300 Tapolca, Munkácsy M. u. 1./A 
Lenner Lászlóné, 8300 Tapolca, Damjanich u. 9. 
Vörös Béla, 8300 Tapolca, Bárdos L. u. 20.” 

 

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

 
 

Tapolca, 2014. szeptember 26. 
 
 

                                                                                                     Tapolca Város Önkormányzata  
                                                                                                      képviseletében: 

 
 

Császár László 
                                                                                                        polgármester 
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2. melléklet 
 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 
 

(egységes szerkezetben) 
 
 

1. Az alapítvány neve: „Dr. Burján Imre” Egészségügyi Alapítvány 
 
2. Székhelye:   Tapolca, Batsányi u. 7. 
 
3. Célja: Az egészségügyi alapellátást biztosító, tapolcai 3. számú 

gyermek körzeti orvosi rendelő – az önkormányzat feladatain 
túlmenő – magasabb szintű műszerezettségének támogatása. 

 
 A közalapítvány pártpolitikai céloktól mentesen végzi a 

tevékenységét. Célja és feladatai teljesítése érdekében kész 
együttműködni minden politikamentes szervezettel, 
közösséggel és magánszeméllyel, aki egyetért és azonosulni tud 
a közalapítvány eszmeiségével. Országgyűlési képviselőjelöltet 
nem állít és nem támogat. 

 
4. Az alapítvány céljára rendelt vagyon: 50.000,- Ft 
 
5. Az alapítványi vagyon felhasználása: 
  

A felhasználásról 10.000,- Ft értékhatárig a mindenkori körzeti orvos dönt elszámolási 
kötelezettség mellett. 10.000,- Ft értékhatás felett a Kuratórium dönt. 

 
Az alapítvány céljaira – az alapítói vagyon kivételével – a befizetések és a kamatok 
használhatók fel. 

 
 A mindenkori körzeti orvos egyben képviseli az alapítványt. 
 

A bankszámla felett 10.000,- Ft értékhatárig saját aláírásával egyedül rendelkezik, 
10.000,- Ft értékhatár felett szükséges a bankszámla feletti rendelkezéshez a 
Kuratórium egy tagjának az aláírása is. 

 
6.1 Az alapítványt kezelő szervezet: a Kuratórium 
 

A Kuratórium elnöke: Tirpák Gábor, Tapolca, Berzsenyi D. u. 13/B. 
 
A Kuratórium tagjai: 

Kövessi Péter, 8300 Tapolca, Zrínyi Miklós u. 5. 
Libishné dr. Marton Mária, 8300 Tapolca, Munkácsy M. u. 1./A 
Lenner Lászlóné, 8300 Tapolca, Damjanich u. 9. 
Vörös Béla, 8300 Tapolca, Bárdos L. u. 20. 

 

1 Módosította a ……(   ) képviselő-testületi határozat 
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7. Az alapítvány alapítója: Tapolca Város Önkormányzata 
 
8. A Kuratórium jogköre: 
  

Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása 
A képviselő elszámoltatása. 
Döntés a 10.000,- Ft feletti összeg felhasználásáról 
Döntés az alapítvány céljaira adott összeg elfogadásáról vagy visszautasításáról. 

 
9. A Kuratórium eljárása és ügyvitele: 

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ezt valamennyi jelenlévő 
kuratóriumi tag köteles aláírni.  

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kisebbségi véleményt is. 
 

A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább 2 kurátor és az elnök is jelen van. 
Határozatait szótöbbséggel hozza, de szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

 
Az alapítvány számlavezetését a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet a 72800054-
15503217-00000000 számú számlán végzi. 

 
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 csatlakozok jogosultak javaslatot tenni az általuk adott vagyon célirányos 
felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a javaslatról vagy a feltételek 
elfogadásáról a kuratórium dönt.  

 
11. Egyéb rendelkezések: 
 

Az alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén annak vagyona a tapolcai 3. 
számú gyermekorvosi körzetre száll. 

 
 
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell 
alkalmazni. 
 
Tapolca, 1992. április 2. 
 
 
Az alapítványt tevő: Dr. Nagy József sk. 
 polgármester 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. szeptember 26.  
 
 Császár László  
 polgármester 
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