H ALIM B A KÖ ZSÉG Ö NK O RM ÁNY ZATA
P O L G Á R M E S T E R
 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16.
(88) 237-003
fax:(88) 237-003

Ügyszám: 11/ 580-1 2014.
Tárgy: Halimba Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 7-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1996 március 12-ei ülésén 23/1996
(III.12.) Ö. határozatával döntött a Halimba Községért Közalapítvány létrehozásáról.
A Közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság 7.Pk.60.099/1996/2 sz. határozatával
nyilvántartásba vette.
Az alapító Önkormányzat a Közalapítvány céljaként Halimba község intézményeinek,
társadalmi szervezeteinek, személyegyesüléseinek és a község fejlesztési céljainak
támogatását határozta meg. A közhasznú szervezet a rendelkezésére álló – elsődlegesen a
személyi jövedelemadó 1% - nak felajánlásából és vállalkozói támogatásokból származó –
forrásait teljes mértékben az alapítói célokkal összhangban használta fel.
A Kuratórium döntése alapján támogatásban részesült példának okáért a Dr. Szalai Miklós
Általános Iskola életmód tábora, a falunapi rendezvény és számtalan más közösségi cél
megvalósítása.
A Kuratórium kezdetben öt taggal működött, de 2010 novemberétől három fővel látja el
feladatait.
A jelenlegi Kuratórium tagjai: Pikó Judit elnök, Pölczmann Istvánné és Vajainé Szíjártó
Margit tagok, akik közmegbizatásuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek.
A Veszprémi Törvényszék 8.Pk.60.099/1996/32. sz. végzésében a Közalapítvány Alapító
okirata vonatkozásában hiánypótlást rendelt el. Ennek keretében az alapító okiratot meg kell
feleltetni „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról” szóló 2011 évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek.
Ezen túlmenően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény hatályba lépésével
módosuló szabályok miatt szükséges az egységes szerkezetű létesítő okirat benyújtása is.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány alapító okiratát a Törvényszék felhívása szerint felülvizsgáltattuk.
Fentiek miatt javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot a mellékleteként csatolt egységes szerkezetű Alapító okirattal együtt
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Halimba község Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozat mellékletét képező „Halimba
Községért Közalapítvány” egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát - a vastagított, dőlt betűvel
jelzett módosításokkal együtt - elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a
Törvényszék részére a hiánypótlást elrendelő
végzésben foglaltak szerinti dokumentumokat
haladéktalanul küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.augusztus 12.

Halimba, 2014. augusztus 4.
Tóbel János
polgármester
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