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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumi elnökének 

megválasztása 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Iker Viktória aljegyző 
     
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
 
Meghívott:  Barcza Tiborné 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 157/1991. számú határozatával hozta létre 
a Tapolcai Média Közalapítványt. Az alapítvány létrehozásának célja Tapolca és a 
városkörnyék lakosságának minél szélesebb körű, objektív tájékoztatása; az önkormányzat és 
helyi szövetségek, fórumok céljairól, működéséről szóló hírek, hirdetések megismertetése 
sajtótermékek és televíziós adások útján. 
 
Az alapító okirat módosítására több ízben – legutóbb a 2019. február 14-i ülésen – került sor a 
kuratóriumi tagok személyi változása miatt. 
 
Az alapító okirat 6. pont d./ alpont alapján: „A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása 
négy évre szól, amely ismételten meghosszabbítható.”  
Az alapítvány anyagainak rendszerezése kapcsán kiderült, hogy Barcza Tiborné kuratóriumi 
elnök megbízatása 2019. szeptember 18. napjával megszűnt, ezért szükséges annak 
megújítása/új megbízás adása.  
 
Tekintettel arra, hogy Barcza Tiborné elnöki megbízatásából eredő feladatait hatékonyan, 
lelkiismeretesen, az alapítvány céljait szem előtt tartva végezte, az alapítvány zökkenőmentes 
működésének folytatása érdekében javaslom megbízatásának újabb négy évre történő 
megújítását. 
 
Barcza Tiborné a kuratórium elnöki tisztségének vállalásáról és az összeférhetetlenségről 
írásban nyilatkozott, s nem kérte zárt ülés megtartását. 
 
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.” 
 



Fentiek alapján az adatoknak megfelelően az alapító okiratot módosítani kell, majd azt a 
Veszprémi Törvényszék felé be kell nyújtani. 
 
A Tapolcai Média Közalapítvány Veszprémi Törvényszék felé megküldendő alapító okirat 
módosításának tervezetét az 1. számú 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. számú 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Média Közalapítvány Kuratóriuma elnökének 

Barcza Tiborné, 
8300 Tapolca, Liszt F. u. 8. 

 
szám alatti lakost 2019. október 28. napjával, 4 év 
határozott időtartamra kijelöli, és az alapító okiratot 
ennek megfelelően módosítja. 

Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti 
intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő:   azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Tapolca, 2019. október 25. 

 

Dobó Zoltán 
polgármester 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 
 

TAPOLCAI MÉDIA KÖZALAPÍTVÁNY 
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

(tervezet) 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító a      /2019. (X.28.) sz. határozatával a Tapolcai 
Média Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Tapolcai Média Közalapítvány alapító okiratának 6. pont f./ alpont 1. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 
 

„f./ 
A kuratórium elnöke: 

1. Barcza Tiborné Tapolca, Liszt F. u. 8.” 
 
 
Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
 
 
Tapolca, 2019. október 28. 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata képviseletében: 
 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAPOLCAI MÉDIA KÖZALAPÍTVÁNY 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ptk. 74/G. §-ban foglaltaknak megfelelően 
az általa alapított Tapolcai Média alapítványát közalapítvánnyá alakítja át az alábbiak szerint: 
 

A közalapítvány neve:  Tapolcai Média Közalapítvány 

 

A közalapítvány székhelye1: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 

1. A közalapítvány célja: 

Tapolca város és a városkörnyék lakosságának minél szélesebb körű, objektív tájékoztatása 
a demokratikusan működő helyi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, társulások, 
helyi demokratikus fórumok céljairól, működéséről, hirdetések, sajtótermékek kábelen 
terjesztett és sugárzott televíziós adások útján. 

 
2. A közalapítvány jellege: 

 
a./ A Közalapítvány önálló jogi személy. 
 
b./2 A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi állampolgár, jogi 

személy és jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet, valamint bármely 
magyarországi és külföldi közösség, szervezet csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljával 
és eszmeiségével egyetért. A Közalapítvány vagyonához készpénzzel, ingó és ingatlan 
vagyonnal, álló- és forgóeszközökkel lehet hozzájárulni. Az alapítványhoz csatlakozók 
az alapítói jogokat nem gyakorolhatják. 

 
c./ A Közalapítvány pártpolitikai céloktól mentesen végzi tevékenységét a tájékoztatás 

érdekében. Célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden 
politikamentes szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, aki egyetért, és 
azonosulni tud a Közalapítvány eszmeiségével. Országgyűlési képviselőjelöltet nem 
állíthat, és nem támogathat. 

 
d./ A Közalapítvány működése nyilvános, tevékenysége megítélése során épít a 

nyilvánosság, a társadalmi szervezetek, a támogatók ellenőrzésére, kezdeményezéseire, 
javaslataira. 

 
3. A közalapítvány kapcsolatrendszere: 

 
 A Közalapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében: 

a./ együttműködik országos és helyi, hasonló célú alapítványokkal, külön 
megállapodások alapján, 

 

 
1 Módosította a 190/2012. (XI. 23.) Kt. határozat 
2 Módosította a  179/2014. (XI. 28.) Kt. határozat 



b./ együttműködik a társadalmi és civil szervezetekkel és egyházakkal, 
c./ együttműködik az oktatási, közművelődési  és sport intézményekkel. 

 
 4. A Közalapítvány időtartama: 
 

 A Közalapítvány határozatlan időtartamra alakul. 
 

 5. A Közalapítvány vagyona: 
 

 A Közalapítvány vagyonának forrásai: 
 

- Az átalakításra kerülő Tapolcai Média Alapítvány ingóságai, az átalakításakor az 
elkülönített számlán lévő vagyona. 

- Az Önkormányzat költségvetési rendeletében évente meghatározott költségvetési 
támogatás. 

- A csatlakozók által felajánlott vagyon. 
- A természetes és jogi személyek, vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező 

társasága részéről nyújtott hozzájárulás. 
- A Közalapítvány saját bevétele. 

 
 A Közalapítvány vagyonához az alábbiakkal lehet hozzájárulni: 
 

- készpénz 
- ingó és ingatlan vagyon, 
- álló- és forgóeszközök. 

 
 A feltételekhez kötött adomány elfogadásáról a Közalapítvány Kuratóriuma dönt, a 

meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által rögzített módon lehet 
felhasználni. 

 Politikai célú vagy tartalmú felajánlást a Kuratórium nem fogad el. 
 A devizában történt befizetést deviza számlán kell elhelyezni. 
 
 A csatlakozók a felajánlott vagyont a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül 

fizetik be a Közalapítvány számlájára. 
 
 A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium a 

törzsvagyonon felüli vagyonnal vállalkozási tevékenységet is folytathat a Közalapítvány 
céljainak elérése érdekében.  

 
 Az ily módon elért jövedelem csak a Közalapítvány céljainak megvalósítására fordítható. 

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú állampapírokban lehet befektetni. 
 
 A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei alapján évente meghatározza 

a Közalapítvány céljainak végrehajtásához felhasználható pénzeszközök összegét és dönt 
az egyes célokra fordítható keretösszegekről. 

 
 6. Közalapítvány szervezete: 

 
a./ Az alapító a Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott célok megvalósítása 

érdekében Kuratóriumot hoz létre. 



b./ A Közalapítvány döntéshozó szerve a Kuratórium. 
 
c./3  A Kuratórium tagjait és elnökét az alapító kéri fel és választja meg. 
 
d./ A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása négy évre szól, amely ismételten 

meghosszabbítható. 
 
e./ A Kuratórium maga határozza meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
f./4 A kuratórium létszáma 3 fő. 

A kuratórium elnöke:  

1.5 Barcza Tiborné   Tapolca, Liszt F. u. 8. 

A kuratórium tagjai: 

 2.6 Kovács Melinda Katalin Tapolca, József A. u. 43. 
 3.7 Őri Jenő Zsolt  Tapolca, Kazinczy tér 17/A/8/29 

A kuratórium tagjaira a Ptk. 3:22. §-ban és 3:397. § (3)-(4) bekezdésekben foglalt kizáró 
és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 

A kuratóriumi tagság megszűnik halál esetén, lemondással, a 6. d./ pontban jelzett 
időtartam leteltével vagy az alapító általi visszahívással. 

    
g./ A Kuratóriumot egyszemélyben az elnök képviseli. Az elnök képviseleti jogát írásbeli 

meghatalmazással a Kuratórium bármely tagjára átruházhatja. A meghatalmazásban 
meg kell jelölni a képviseleti jog tartalmát és idejét. 

 
h./8 A Közalapítvány vagyonának felhasználásról 100.000,- Ft értékhatárig a kuratórium 

elnöke egyedül rendelkezhet elszámolási kötelezettség mellett, 100.000,- Ft értékhatár 
felett pedig a kuratórium dönt. 

 
i./ A Kuratórium gondoskodik a pénzeszközök, vagyoni  eszközök célnak megfelelő 

felhasználásáról, elszámolásáról a működéssel összefüggő nyilvánosság biztosításával. 
 
j./ A Kuratórium felelős a Közalapítvány céljára rendelt vagyon hatékony működtetéséért. 

Feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonát a 
jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. A 
Közalapítvány összes vagyona azonban csak a Közalapítvány céljai által meghatározott 
körben és módon használható fel. 

 

 
3 Módosította a  179/2014. (XI. 28.) Kt. határozat 
4 Módosította a 178/2014. (XI. 28.) Kt. határozat 
5 Módosította a       /2019. (X.28.) Kt. határozat 
6 Módosította a 28 /2019. (II.14.) Kt. határozat 
7 Módosította a 142/2016. (IX.23.) Kt. határozat 
8 Módosította a 148 /2015. (IX. 18.) Kt. határozat 



k./ A Kuratórium elnöke és tagjai tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül 
látják el, azonban bizonylattal igazolt költségeiket a Kuratórium döntése  alapján a 
Közalapítvány megtéríti. 

l./9  A Közalapítvány felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Humán Bizottsága. 

 
 7. A közalapítvány működése: 

 
a./ A Kuratórium az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően a saját 

Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint irányítja a Közalapítvány  
tevékenységét. 

 
b./10 A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülést tart, melyen 

értékeli a Közalapítvány tevékenységét, meghatározza a feladatokat és meghozza a 
szükséges intézkedéseket az eredményes végrehajtás érdekében. 

 
c./ A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 
d./ A Kuratórium gondoskodik a jogszabályokban előírt bizonylati és nyilvántartási 

kötelezettségek teljesítéséről, az üzleti könyvek előírásszerű vezetéséről. 
 
e./ A Kuratórium köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Közalapítvány 

vagyonát gyarapítsa (szponzorok, pályázatok, támogatók, stb.). 
 
f./ A Kuratórium az alapító okiratban meghatározott célok elérése érdekében szükséges 

megállapodásokat, szerződéseket megköti. 
 
g./ A Kuratórium a közalapítványi vagyont nem engedheti a törzsvagyon összege alá 

süllyedni. 
 
h./11 A Közalapítvány megszűnése esetén az Alapítvány vagyonát a Közalapítvány alapító 

okiratában meghatározott célokra kell fordítani. 
 Az alapítvány megszűnésére a Ptk. 3:403. § és 3:404. § szabályait kell alkalmazni. 
 
i./12A Kuratórium rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles működéséről 

beszámolni az alapítónak. 
  

 8.13 Felügyelő Bizottság: 
 

 9. Vegyes rendelkezések: 
 

A Közalapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges. A bírósági 
nyilvántartásba vételt követően a Közalapítvány alapító okiratát az Önkormányzatok 
Közlönyében közzé kell tenni. 
 

 
9 Módosította a 149/2015. (IX. 18.) Kt. határozat 
10 Módosította a 150/2015. (IX. 18.) Kt. határozat 
11 Módosította a  179/2014. (XI. 28.) Kt. határozat 
12 Módosította a 191/2012. (XI. 23.) Kt. határozat 
13 Hatályon kívül helyezte a 192/2012. (XI. 23.) Kt. határozat 



 
 
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és közalapítvány tevékenységére 
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
 
A Közalapítvány alapító okirata Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/1997. (VI. 3.), 417/1999. (XII. 21.), 33/2000. (II. 18.) és 93/2000. (V. 15.) számú 
határozatain alapul. 

 
 

 Tapolca, 2003. június 24. 
 
      Az alapító nevében: 
 
                              Ács János sk. 
                              polgármester 

 
 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. október 28. 
Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos 
tartalomnak. 
 

 

 
 Dobó Zoltán 
 polgármester 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


