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    BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

                  TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 
 

5601 Békéscsaba, Derkovits sor    Pf.: 118. 

Telefon: 66/441-549                       Telefax: 66/441-141/314  

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

Békés Megye Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosítására, megbízás a megüresedett Kuratóriumi elnöki és tagsági 

tisztségek ellátására 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány (a továbbiakban: 

Közalapítvány) kuratóriumának elnöke, Dr. Kovács Tamás 2011. évi november hó 18. napjának 

hatályával lemondott elnöki tisztségéről, valamint Mester Csaba 2011. évi szeptember hó 28. 

napjának hatályával, Hamza Zoltán 2011. évi  november hó 23. napjának hatályával lemondott a 

Közalapítvány Kuratóriumában betöltött tagságáról. 

 

A Kuratórium új elnöke és tagjai megbízását 2011. évi november hó 30. napjától 2015. évi június 

hó 30. napjáig terjedő időtartamra jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerint 

javasoljuk megválasztani. 

 

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy jelen előterjesztés határozati javaslatában 

foglaltak szerint kerüljön módosításra a Közalapítvány alapító okirata. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a 

határozati javaslatot. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Megye Képviselő-testülete  

 

1. tudomásul veszi, hogy Dr. Kovács Tamás kuratóriumi elnök, Mester Csaba és Hamza 

Zoltán kuratóriumi tagok lemondtak a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú 

Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Kuratóriumában betöltött tisztségeikről. 

 

2. mint alapító 2011. évi november hó 30. napjától 2015. évi június hó 30. napjáig terjedő 

időtartamra a Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztsége ellátásával az alábbi személyt 

bízza meg  és ennek megfelelően módosítja a Közalapítvány alapító okiratát: 

 

(Név) …………………………  

   lakcím: ………………………………….) 
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3. mint alapító 2011. évi november hó 30. napjától 2015. évi június hó 30. napjáig terjedő 

időtartamra a Közalapítvány Kuratóriumi tagsági tisztségeinek ellátásával az alábbi 

személyeket bízza meg és ennek megfelelően módosítja a Közalapítvány alapító okiratát: 

 

 (Név) …………………………  

   lakcím: ………………………………….); 

 (Név) …………………………  

   lakcím: ………………………………….). 

 

 

Felelős:     Farkas Zoltán elnök                         

                 Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető 

 

Határidő:   intézkedésre azonnal 

 

 

 

 

Békéscsaba, 2011. november 23. 

 

 

 

    Bornné dr. Stefkovics Valéria 

           mb. osztályvezető 


