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Előterjesztés
Békés Megye Képviselő-testülete
2011. szeptember 16-i ülésére
Tárgy: Javaslat a Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 130/2011. (VI. 24.) KT. sz. határozatával módosította a Békés Megyei
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratát, amely módosítás alapján 2015. június hó 30.
napjáig szólóan megbízta a Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjait. A
módosítással kapcsolatban a Békés Megyei Bíróság hiánypótlást kért az alapítótól az alábbi
indokokra hivatkozva:
Az 1959. évi IV. törvény - a Polgári Törvénykönyvről - 74/C. (1) bekezdés rendelkezése szerint:
"Az alapító az alapító okiratban úgy is rendelkezhet ... hogy a kezelő szerv (szervezet) vagy
annak tagja kijelölése meghatározott időtartamra vagy feltétel bekövetkezéséig áll fenn." A
kuratóriumi tagok kijelölése tehát szólhat határozatlan időre, meghatározott időtartamra, vagy
valamely feltétel bekövetkezéséig terjedő időre.
A képviselő-testület határozatában azonban a "legfeljebb 2015. június hó 30. napjáig"
megfogalmazás sugallhatja azt, hogy az alapító 2015. június hó 30. napjáig bármikor
visszavonhatná a kurátorok kijelölését, miközben a visszahívási jogával csak abban az esetben
élhet, amennyiben a kuratórium tagjainak tevékenysége az alapítvány céljai elérését
veszélyeztetné (Ptk. 74/C. (6) bekezdése).
A Békés Megyei Bíróság a Pk.60.142/1998/24. lajstromszámú végzésében olyan képviselőtestületi határozat benyújtását kérte az alapító okirat 9. pontjának módosításáról, amelyben az
idézett jogszabályi rendelkezésnek megfelelően, egyértelműen meghatározza az alapító a
kuratóriumi tagok megbízatásának időtartamát.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a
következő határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Békés Megye Képviselő-testülete a 130/2011. (VI. 24.) KT. sz. határozatát módosítja, az 1. a)
pontban foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) Az Alapító Okirat 9. pontjának „A Közalapítvány kezelő szervezete, képviselete” cím alatt
foglalt „A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg határozott időre, 2011. június 30
- ig.” mondata helyébe az alábbi mondat lép:
„A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg határozott időre, 2015. június hó 30.
napjáig.”
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Felelős:

Farkas Zoltán elnök
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető

Határidő: intézkedésre azonnal
Békéscsaba, 2011. szeptember 6.
Bornné dr. Stefkovics Valéria
mb. osztályvezető
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