JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 14-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bertalan László,
Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János 5 fő képviselő.
Bejelentés mellett távolmaradt: Drávucz Katalin, Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Tóth
Imre 4 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője,
Dr. Veres Viktória ügyvéd.

Major Ferencné alpolgármester sok szeretettel köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket. Külön köszönti Dr. Veres Viktória ügyvédnőt,
aki az első napirendi ponthoz elkészítette az anyagot, és a testület segítségére lesz
a kérdések megválaszolásánál. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van,
Drávucz Katalin polgármester, és Dr. Bakos Beáta képviselők azért nem tudnak jelen
lenni a Képviselő-testületi ülésen, mert egy háziorvosi álláshelyre jelentkező
doktornővel tárgyalnak jelenleg is, Bagi Zsolt és Tóth Imre képviselők jelezték
távolmaradásukat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. A kiküldött meghívóban 2 napirendi pont szerepel, megkérdezi, hogy vane valakinek még plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
279/2015. (X. 14.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
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Napirend:
1./

A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány alapító
okiratának módosítása
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

2./

Egyebek
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
1.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány alapító okiratának
módosítása
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Major Ferencné: a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány alapító
okiratát egyrészt jogszabályi változások miatt szükséges módosítani, összhangba
kell hozni az új Polgári Törvénykönyvvel, illetve az új civil törvénnyel, másrészt azért,
mert az alapítvány pályázott a TÁMOP-3.3.9.C típusú pályázatra, a pályázati
útmutatóban az szerepel, hogy a pályázó alapító okiratának tartalmaznia kell, hogy
Tanodát működtet, legkésőbb a projekt zárásáig ennek bele kell kerülnie. A kiküldött
anyaghoz képest még annyi módosítás lenne benne, hogy az alapító okirat 5. § 8.
pontja helyesen így hangzik: Az alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium fogadja
el, a Képviselő-testületet erről tájékoztatja. Mivel az alapítvány bevétele meghaladja
az 5 millió forintot, ezért Felügyelő-bizottságot kell létrehozni, ami a módosításban
már szerepel. A felügyelő-bizottság tagjai felkérésre kerültek, akik el is vállalták ezt a
feladatot. Az alapító okirat módosítását az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök
asszonyt kérdezi milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva: a bizottság javasolja a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását
Segítő Alapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés, illetve az
elhangzott kiegészítés szerint.
Major Ferencné: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, vagy más
javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az alapító okiratot
módosító okiratot az előterjesztés, és az elhangzott kiegészítés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
280/2015. (X. 14.) sz. határozata
A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány alapító okiratának
módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alulírott Jászladány Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete, mint
a
„JÁSZLADÁNYI
FIATALOK
TOVÁBBTANULÁSÁT
SEGÍTŐ
ALAPÍTVÁNY „alapítója az alapítvány alapító okiratát jelen határozatban
foglaltak szerint módosítja, figyelemmel az alábbi jogszabályok
hatálybalépésére is:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény
1. Az alapító okirat preambuluma az alábbi szövegezésre módosul:
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete – Fehér
Magdolna középiskolai tanár, Jászladány, Kenderföld utca 27. sz. alatti lakos
kezdeményezésére – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény
74/a. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozott létre.
Alapító figyelemmel a jogszabály módosításokra, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálybalépésére, az
Alapítvány alapító okiratát – módosításokkal egységes szerkezetben – az
alábbiakban fogadja el.
2. Az alapító okirat 2. §-a az alábbiakkal egészül ki:
„Az alapítvány a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
lemorzsolódásának csökkentése érdekében Tanodát működtet."

iskolai

3. Az alapító okirat 3. §-a az alábbiakkal egészül ki, illetve módosul:
1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi
személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni
hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti
alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban
az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának
felhasználására vonatkozóan.
2 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4. Az alapító okirat 5. §-a az alábbiakkal egészül ki:
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Az alapítvány szervei és működése
Kuratórium
1./ Az alapítvány ügyvezető szerve az alapító által felkért háromtagú
kuratórium. Az alapítványi tagok számának növekedése esetén a kuratórium
létszáma arányosan növekedhet. A kuratórium tagjainak megbízatása
határozatlan időre szól. A kuratórium tagját az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok
gyakorlója hívhatja vissza.
A kuratórium tagjai és adataik:
Elnök:
Tagok:

Szűcs István János, (anyja neve: Drávucz Mária, lakcíme:
Jászladány, Remecz Máté utca 4. sz.)
Bagi Zsolt Arnold (anyja neve: Nyolczas Mária, lakcíme:
Jászladány, Nagydabi utca 7. sz.)
Bíróné Gazdag Márta (anyja neve: Molnár Eszter, lakcíme:
Jászladány, Nefelejcs u. 4. sz.)

2./ A Kuratórium határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte
szükséges, határozatát mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű
szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
•
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi
személynek nem tagja vagy alapítója;
•
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
•
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
3./ A kuratóriumot az elnök szükség esetén, de évenként legalább kétszer
köteles összehívni. Az elnök akkor is köteles összehívni a kuratóriumot, ha azt
a tagok több mint a fele írásban kéri.
A kuratórium évente köteles összegezni a tevékenységét, és tájékoztatni
továbbá – kérésére, indokolt esetben – a csatlakozókat.
4./ A kuratórium jogköre:
•
Az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása,
•
Döntés a kiadásokról,
•
Döntés az alapítványnak a céljaira feltételekkel felajánlott
hozzájárulások elfogadása tárgyában.
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5./ A működési feladatokat a Polgármesteri Hivatal titkársága, valamint
pénzügyi osztálya látja el. Utalványozási joga van a kuratórium elnökének,
valamint a pénzügyi osztály vezetőjének.
6./ A kuratórium üléseinek összehívása és a napirend közlése szóban történik.
7./ Összeférhetetlenségi szabályok:
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták.
Ha a kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében
ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell.
A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet kuratórium tagja, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll
(Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem
lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és
közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

8./ Az alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium fogadja el, a Képviselőtestületet erről tájékoztatja.
9./ A kuratórium a működésre vonatkozóan belső szabályzat alapján működik,
melynek tartalmaznia kell:
•
Az ügyvezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
•
Az ügyvezető szerv döntésének az érintettekkel való közlését, illetve a
nyilvánosságra hozatal módját,
•
Az iratokba való betekintés rendjét,
•
Az alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatalát.
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10./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szűcs István
Jánost (Jászladány, Remecz M utca 4. szám), mint a Kuratórium elnökét bízza
meg az alapítvány képviseletével. A kuratórium elnökét megillető képviseleti
jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.
11./ A kuratórium tagjai megbízatásukat tiszteletdíj nélkül látják el.
12./ 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
Felügyelőbizottság

1./Az alapítványnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik, melynek a
feladata, hogy az ügyvezetést (a kuratóriumot) az alapítvány érdekeinek
megóvása céljából ellenőrizze.
2./ A felügyelőbizottság tagjai:
Vinczéné Gál Éva (anyja neve: Mészáros Mária, lakcíme: Jászladány, Szép
u. 45.)
Tálas Mária (anyja neve: Bakos Mária, lakcíme: Jászladány, Sugár u. 1.)
Drávuczné Karkus Zsuzsanna (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme:
Jászladány, Újszászi u. 15.)
A tagok megbízatása 5 évre szól. A tagok maguk közül választják a
felügyelőbizottság elnökét.
3./ Összeférhetetlenség:
•

•

•

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában
személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi
személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
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4./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy
a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a kuratóriumhoz intézi.
5./ A felügyelőbizottság működése
•
A felügyelőbizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv
ülésén ismertetni.
•
A felügyelőbizottság az alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhet, az
alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
valamint
szerződéseit
megvizsgálhatja
és
szakértővel
megvizsgáltathatja.
•
A felügyelőbizottság határozatképességéhez a tagok többségének
jelenléte szükséges, határozatát mindhárom tag jelenléte esetén
egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
Jászladány, 2015. október 14.
Drávucz Katalin
polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány
értesülnek.
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Jászladányi
Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
281/2015. (X. 14.) sz. határozata
A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
JÁSZLADÁNYI FIATALOK
TOVÁBBTANULÁSÁT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal egységes szerkezetben
Preambulum
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Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete – Fehér
Magdolna középiskolai tanár, Jászladány Kenderföld utca 27. sz. alatti lakos
kezdeményezésére – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény
74/a. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozott létre.
Alapító figyelemmel a jogszabály módosításokra, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálybalépésére, az
Alapítvány alapító okiratát – módosításokkal egységes szerkezetben – az
alábbiakban fogadja el.
1. §.
Alapító neve:
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
(Képviseletét a mindenkori polgármester látja el.)
Az alapítvány neve és székhelye:
Alapítvány neve: JÁSZLADÁNYI FIATALOK TOVÁBBTANULÁSÁT SEGÍTŐ
ALAPÍTVÁNY
Alapítvány székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.
A számlát vezető pénzintézet:
OTP Fiók Jászladány
2.§.
Az alapítvány célja és tevékenysége
Jelen alapítvány célja a nagyközség közérdekét anyagilag is támogatni,
hozzájárulni a Jászladány Nagyközségben élő (állandó bejelentett lakással
rendelkező) fiatalok felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán történő
továbbtanulásához, mely támogatást kizárólag az oktatás költségének
fedezésére használható.
Az alapítvány a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
lemorzsolódásának csökkentése érdekében Tanodát működtet.
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű csoportok
esélyegyenlőségének elősegítése, a helyi fiatalság segítése.

iskolai

társadalmi
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Az alapítvány szolgálja:
•
•
•
•
•
•
•

Jászladány nagyközség lakosságának megtartását,
Szociális és egészségügy szakszerű ellátását,
Művelődés és közművelődés színvonalának emelését,
Gyermek és ifjúságvédelmet
Diák és szabadidő tevékenységet
A magas színvonalú kereskedelmi tevékenységet és szolgáltatást,
Kvalifikált ipari és mezőgazdasági termelést.
3.§.
Az alapítvány jellege, időtartam

1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi
személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni
hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti
alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban
az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának
felhasználására vonatkozóan.
2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3./ Az alapító az alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által
történő nyilvántartásba vételtől kezdődően határozatlan időre hozza létre.
4. §.
Az alapítvány vagyona, bevétele és annak felhasználási módja
1./ Az alapítvány induló vagyona 500. 000,-Ft, azaz Ötszázezer forint, melyet
az alapító az e célra nyitott bankszámlán történő elhelyezéssel biztosít.
2./ Az alapítvány bevételének minősülnek:
•
Az alapítvány számlájára történő befizetések, közérdekű
kötelezettség vállalások,
•
Az alapítványnak adományozott ingatlan, ingó vagyon,
•
Vállalkozási tevékenységéből származó eredmény,
•
Az induló vagyon és a bevételek hozadéka, kamata.

célú

3./ Az alapítvány vagyonának felhasználási módja:
•
Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban
megjelölt célok megvalósítására használható fel
•
Az alapítvány nem törekszik kifejezetten haszon elérésére, a kuratórium
azonban köteles – a hatályos jogszabályokkal összhangban – élni a
gazdasági lehetőségekkel a vagyon gyarapodására, amely azonban
kizárólag a kitűzött célok elérésére használható fel. Az induló vagyonból
400. 000,-Ft nem használható fel.
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•

•

•
•
•

Az alapítvány vagyonának kezelője a kuratórium. Az alapítvány
tevékenységének és fenntartásának költségeit az alapítvány
bevételéből kell biztosítani. E célra az induló vagyon nem használható
fel.
A bevételek felhasználásáról évente legalább két alkalommal a
kuratórium határoz: a fel-használás az alapítvány céljával összhangban
történhet.
A kuratórium tagjait tiszteletdíj illeti meg. Mértéke az alapítvány
mérlegének ismeretében kerül meghatározásra.
Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
5. §.
Az alapítvány szervei és működése
Kuratórium

1./ Az alapítvány ügyvezető szerve az alapító által felkért háromtagú
kuratórium. Az alapítványi tagok számának növekedése esetén a kuratórium
létszáma arányosan növekedhet. A kuratórium tagjainak megbízatása
határozatlan időre szól. A kuratórium tagját az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok
gyakorlója hívhatja vissza.
A kuratórium tagjai és adataik:
Elnök:
Tagok:

Szűcs István János, (anyja neve: Drávucz Mária,, lakcíme:
Jászladány, Remecz Máté utca 4. sz.)
Bagi Zsolt Arnold (anyja neve: Nyolczas Mária:, lakcíme:
Jászladány, Nagydabi utca 7. sz.)
Bíróné Gazdag Márta (anyja neve: Molnár Eszter, lakcíme:
Jászladány, Nefelejcs u. 4. sz.)

2./ A Kuratórium határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte
szükséges, határozatát mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű
szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
•
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi
személynek nem tagja vagy alapítója;
•
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
•
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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3./ A kuratóriumot az elnök szükség esetén, de évenként legalább kétszer
köteles összehívni. Az elnök akkor is köteles összehívni a kuratóriumot, ha azt
a tagok több mint a fele írásban kéri.
A kuratórium évente köteles összegezni a tevékenységét, és tájékoztatni
továbbá – kérésére, indokolt esetben – a csatlakozókat.
4./ A kuratórium jogköre:
•
Az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása,
•
Döntés a kiadásokról,
•
Döntés az alapítványnak a céljaira feltételekkel
hozzájárulások elfogadása tárgyában.

felajánlott

5./ A működési feladatokat a Polgármesteri Hivatal titkársága, valamint
pénzügyi osztálya látja el. Utalványozási joga van a kuratórium elnökének,
valamint a pénzügyi osztály vezetőjének.
6./ A kuratórium üléseinek összehívása és a napirend közlése szóban történik.
7./ Összeférhetetlenségi szabályok:
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták.
Ha a kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében
ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell.
A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet kuratórium tagja, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll
(Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem
lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és
közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
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8./ Az alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium fogadja el, a Képviselőtestületet erről tájékoztatja.
9./ A kuratórium a működésre vonatkozóan belső szabályzat alapján működik,
melynek tartalmaznia kell:
•
Az ügyvezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
•
Az ügyvezető szerv döntésének az érintettekkel való közlését, illetve a
nyilvánosságra hozatal módját,
•
Az iratokba való betekintés rendjét,
•
Az alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatalát.
10./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szűcs István
Jánost (Jászladány, Remecz M utca 4. szám), mint a Kuratórium elnökét bízza
meg az alapítvány képviseletével. A kuratórium elnökét megillető képviseleti
jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.
11./ A kuratórium tagjai megbízatásukat tiszteletdíj nélkül látják el.
12./ 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
6. §
Felügyelőbizottság

1./ Az alapítványnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik, melynek a
feladata, hogy az ügyvezetést (a kuratóriumot) az alapítvány érdekeinek
megóvása céljából ellenőrizze.
2./ A felügyelőbizottság tagjai:
Vinczéné Gál Éva (anyja neve: Mészáros Mária, lakcíme: Jászladány, Szép
u. 45.)
Tálas Mária (anyja neve: Bakos Mária, lakcíme: Jászladány, Sugár u. 1.)
Drávuczné Karkus Zsuzsanna (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme:
Jászladány, Újszászi u. 15.)
A tagok megbízatása 5 évre szól. A tagok maguk közül választják a
felügyelőbizottság elnökét.
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3./ Összeférhetetlenség:
•

•

•

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában
személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi
személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

4./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy
a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a kuratóriumhoz intézi.
5./ A felügyelőbizottság működése
•
A felügyelőbizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv
ülésén ismertetni.
•
A felügyelőbizottság az alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhet, az
alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
valamint
szerződéseit
megvizsgálhatja
és
szakértővel
megvizsgáltathatja.
•
A felügyelőbizottság határozatképességéhez a tagok többségének
jelenléte szükséges, határozatát mindhárom tag jelenléte esetén
egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Kelt: Jászladány, 2015. év. október hó 14. napján
Drávucz Katalin
polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány
értesülnek.
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2.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Egyebek
Előadó:

Major Ferencné alpolgármester

Major Ferencné: Drávucz Katalin polgármestert megkérte, hogy vegyenek fel a
meghívóba egy Egyebek napirendi pontot, mert a tiszteletdíját szerette volna
felajánlani a Jászladányi Egyetértés Sportegyesület részére. A mai napon érkezett
egy kérelem a Sportegyesület részéről, amiben támogatást kérnek a labdarúgó
szakosztály bajnoksággal összefüggő költségeinek támogatására. Azért nem új
napirendi pontként vette fel a kérelmet, mert összefügg a két dolog. A sportegyesület
új elnöksége év közben vette át az egyesület irányítását pénzügyi nehézségekkel.
Úgy tűnik, hogy ezt az évet nem tudják végigvinni a meglévő pénzeszközükkel,
elsősorban a labdarúgó szakosztály küzd pénzhiánnyal. Ha a bajnokságot nem
tudják végigvinni, akkor több százezer forintos büntetés várható. Szeretne a
bizottsági elnöki tiszteletdíjnak megfelelő bruttó összeget felajánlani a Sportegyesület
részére a november havi tiszteletdíjából, ehhez kéri a képviselő-testület
hozzájárulását.
Gyárfás Lajos: az október havi tiszteletdíját felajánlja a Sportegyesület számára.
Szöllősi János: október havi tiszteletdíját felajánlja a Sportegyesület számára.
Seresné Lados Éva: október havi tiszteletdíját felajánlja a Sportegyesület számára.
Bertalan László: október és november havi tiszteletdíját Túróczi Dávid
támogatására a Leukémiás gyermekekért Alapítvány ajánlja fel, december havi
tiszteletdíját a Sportegyesület részére.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás Lajos
tiszteletdíj felajánlását az Egyetértés Sportegyesület támogatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
282/2015. (X. 14.) sz. határozata
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Gyárfás Lajos képviselő október havi bruttó tiszteletdíj felajánlását a
Jászladányi Egyetértés Sportegyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Gyárfás Lajos képviselő,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Egyetértés Sportegyesület Jászladány
értesülnek.
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Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Szöllősi János
tiszteletdíj felajánlását az Egyetértés Sportegyesület támogatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
283/2015. (X. 14.) sz. határozata
Szöllősi János képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Szöllősi János képviselő október havi bruttó tiszteletdíj felajánlását a
Jászladányi Egyetértés Sportegyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Szöllősi János képviselő,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Egyetértés Sportegyesület Jászladány
értesülnek.

Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Seresné
Lados Éva tiszteletdíj felajánlását az Egyetértés Sportegyesület támogatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
284/2015. (X. 14.) sz. határozata
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Seresné Lados Éva képviselő október bruttó havi tiszteletdíj felajánlását a
Jászladányi Egyetértés Sportegyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Seresné Lados Éva képviselő,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Egyetértés Sportegyesület Jászladány
értesülnek.

Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan
László tiszteletdíj felajánlását a „Tegyünk a leukémiás gyermekekért és betegekért
közhasznú alapítvány javára, Túróczi Dávid támogatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
285/2015. (X. 14.) sz. határozata
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Bertalan László képviselő október és november havi bruttó tiszteletdíj
felajánlását a „Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú
Alapítvány” javára, Túróczi Dávid (5055 Jászladány, Arany János u. 5. sz.)
támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Bertalan László képviselő,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú
Alapítvány” 7584 Babócsa, Rinya utca 93.
5./ Túróczi Csaba (szülő) 5055 Jászladány, Arany János u. 5. sz.
értesülnek.

Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan
László tiszteletdíj felajánlását az Egyetértés Sportegyesület támogatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
286/2015. (X. 14.) sz. határozata
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Bertalan László képviselő december havi bruttó tiszteletdíj felajánlását a
Jászladányi Egyetértés Sportegyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Bertalan László képviselő,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Egyetértés Sportegyesület Jászladány
értesülnek.
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