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Minısített szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!

Az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány” 1998. óta mőködik. Az alapítvány
célja a szociálisan rászorult és az önkormányzattal együttmőködı:
hátralékosok díjhátralékának csökkentése a távhıszolgáltatás, a víz- és csatornadíj, a
melegvíz-szolgáltatás, lakbér és hulladékszállítás területén,
a lakásfenntartási támogatást nyújtani olyan családoknak, akik az önkormányzattól nem
részesülhetnek támogatásban,
megelızni azt, hogy az átmenetileg anyagi nehézséggel küzdık jelentıs díjhátralékot
halmozzanak fel,
ellensúlyozni az esetleges díjemelés legsúlyosabb hátrányait.
Az alapítvány kuratóriumának jelenlegi elnöke Dr. Hadházy Árpád. A kuratórium tagjai a
következık: Dr. Hadházy Árpád elnök, Asztalos Györgyné, Samai Zoltán Gáborné, Boros
Ferenc, Heim Károly, Szabó Zoltán és Dr. Madarassy Ágnes.
Az alapítvány elnökére és tagjaira vonatkozó szabályokat az alapítvány szervezeti és mőködési
szabályzata a következık szerint határozza meg. A kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri
fel. Megbízatásuk határozatlan idıtartamra szól. A tagok közül az elnököt az alapító 4 évre
választja meg. Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, aki:
az alapító tagja,
a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
a közalapítvány cél szerinti juttatásából nem részesül, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı, nem pénzbeli szolgáltatásokat,
a közalapítvány könyvvizsgálója,
az elızı személyek hozzátartozója
a megelızı két éven belül megszőnt, olyan közhasznú szervezetnél az annak
megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget betöltı
személy, amely az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratóriumi tisztség és tagság megszőnésének szabályairól az alapítvány szervezeti és
mőködési szabályzata a következık szerint rendelkezik. A kuratóriumi tisztség megszőnik:
a közalapítvány megszőnésével,
a tisztségviselı halálával,
kuratóriumi tagság megszőnésével,
a tisztségrıl történı lemondással,
és a kuratóriumi tisztségbıl való visszahívással.
A kuratóriumi tagság megszőnik:
a közalapítvány megszőnésével,
a tag halálával,
lemondással,

-

illetve a tag visszahívásával az alapító ilyen tartalmú rendelkezése alapján.

Az Önkormányzat minden évben támogatást biztosít az alapítvány céljainak megvalósítására. Az
alapítvány elnökének megbízatása 2012. december 31-én lejárt. Az alapítvány elnökének
megválasztása, hasonlóan a kuratóriumi tagok visszahívásának, illetve új kuratóriumi tag
megválasztásának esete az alapító okirat módosítását vonja maga után.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati
javaslat támogatására.
Szekszárd, 2013. február 22.
Dr. Haag Éva
alpolgármester

Határozati javaslat

I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Esély a Szekszárdi
Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

A Közgyőlés a közalapítvány kuratóriumának elnökéül 4 év idıtartamra:
………………………………………………..
(sz: …………….an.: ………………..lakcím: ………………….)
megválasztja.

2.

A Közgyőlés a kuratórium tagjai közül visszahívja
…………………………………
(sz: …………….an.: ………………..lakcím: ………………….)

3.

A Közgyőlés a kuratórium tagjául
………………………………….
(sz: …………….an.: ………………..lakcím: ………………….)
megválasztja.

II.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.

III.

A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az alapító okirat
módosításának elkészítésérıl, valamint a Szekszárdi Törvényszékhez történı benyújtásáról.

Határidı: 2013. február 28.
4. és 5. pont tekintetében: 2013. március 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

