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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete több egészségügyi alapítvány is létrehozott 
a ’90-es években a felnőtt körzetek kialakításához igazítva. Az egészségügyi alapítványok 
létrehozásának célja a körzetek műszerezettségének fejlesztése volt.  

Jelenleg négy 4 egészségügyi alapítvány működik, melyek alapító okiratát a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.) való megfeleltetés miatt a 2016. 
novemberi ülésen módosítottuk.

A változásbejegyzés során a bíróság hiánypótlási felhívással élt, tekintettel arra, hogy a
bankszámla feletti rendelkezés az alapító okirat szerint 10.000 Ft felett a kuratórium elnöke és
egy kuratóriumi tag együttes jelenlétét kívánja. Ehhez azonban a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
alapján valamennyi tagot az alapítvány képviselőjeként nyilvántartásba kellene venni, 
személyes adataikkal együtt a képviseleti jog gyakorlásának módja, terjedelme, ügycsoport
megjelölése, megbízás időtartama megadásával. 

Figyelemmel arra, hogy ezen alapítványok vagyona a beszámolók alapján legfeljebb 400.000
Ft körüli összegre tehető, számottevő pénzmozgás nincs, és a gyakorlatban is az elnök egyedül 
rendelkezik a bankszámla felett (elszámolási kötelezettség mellett), egyszerűbb az alapító 
okiratból a bankszámla feletti együttes rendelkezést törölni.
Egyidejűleg célszerű a jelenlegi, 1992 óta változatlan értékhatárt a működőképesség 
érdekében 10.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelni. Természetesen továbbra is a kuratórium
döntése szükséges az alapítványi vagyon meghatározott (50.000 Ft) értékhatár feletti
felhasználásához.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében „Alapítvány esetében a
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változásbejegyzési kérelmet az alapítónak kell benyújtania és az alapító gyakorolja a
kérelmezőt megillető jogokat és kötelezettségeket.”

Az alapító okiratokat a hatályos jogszabályok szerint az alapító, jelen esetben Tapolca Város
Önkormányzata jogosult módosítani.

Az egyes alapítványok Veszprémi Törvényszék felé megküldendő alapító okirat módosításának 
tervezetét az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Glázer
Sándor Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Ládics
Ottó Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító 
okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Papp Pál
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító 
okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diszeli
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító 
okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

Tapolca, 2017. február 7.

Dobó Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet

GLÁZER SÁNDOR EGÉSZÉSGÜGYI ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító /2017. ( .) sz. határozatával a Glázer Sándor
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Glázer Sándor Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 5. pontja az alábbiak szerint
módosul:

„5. Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

Az alapítvány céljaira – az alapítói vagyon kivételével – az alapítást követően az alapítványi 
számlára érkező készpénzadomány vagy a természetben nyújtott adomány, a befizetések és a 
kamatok használhatók fel.

A működés körében a felhasználásról a bankszámla felett a kuratórium elnöke saját aláírásával 
egyedül dönt elszámolási kötelezettség mellett. 50.000,- Ft értékhatár feletti
vagyonfelhasználáshoz a kuratórium döntése szükséges.

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
A kuratórium elnöke egyben képviseli az alapítványt.”

2. A Glázer Sándor Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 6. pontjának címe az alábbiak szerint
módosul:

„6. Az alapítvány ügyvezető szerve:”  

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Tapolca, 2017. február 17.

Tapolca Város Önkormányzata
képviseletében:

Dobó Zoltán polgármester



2. sz. melléklet

dr. LÁDICS OTTÓ EGÉSZÉSGÜGYI ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító /2017. ( .) sz. határozatával a dr. Ládics Ottó
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A dr. Ládics Ottó Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 5. pontja az alábbiak szerint
módosul:

„5. Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

Az alapítvány céljaira – az alapítói vagyon kivételével – az alapítást követően az alapítványi 
számlára érkező készpénzadomány vagy a természetben nyújtott adomány, a befizetések és a 
kamatok használhatók fel.

A működés körében a felhasználásról a bankszámla felett a kuratórium elnöke saját aláírásával 
egyedül dönt elszámolási kötelezettség mellett. 50.000,- Ft értékhatár feletti
vagyonfelhasználáshoz a kuratórium döntése szükséges.

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

A kuratórium elnöke egyben képviseli az alapítványt.”

2. A dr. Ládics Ottó Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 6. pontjának címe az alábbiak szerint
módosul:

„6. Az alapítvány ügyvezető szerve:”  

3. A dr. Ládics Ottó Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 8. pontja az alábbiak szerint
módosul:

„8. A Kuratórium jogköre:

Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása.
A képviselő elszámoltatása. 
Döntés az 50.000,- Ft feletti összeg felhasználásáról.
Döntés az alapítvány céljaira adott összeg elfogadásáról vagy visszautasításáról.”

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Tapolca, 2017. február 17.

Tapolca Város Önkormányzata
képviseletében:

Dobó Zoltán polgármester



3. sz. melléklet
dr. PAPP PÁL EGÉSZÉSGÜGYI ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító /2017. ( .) sz. határozatával a dr. Papp Pál
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A dr. Papp Pál Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

Az alapítvány céljaira – az alapítói vagyon kivételével – az alapítást követően az alapítványi 
számlára érkező készpénzadomány vagy a természetben nyújtott adomány, a befizetések és a 
kamatok használhatók fel.

A működés körében a felhasználásról a bankszámla felett a kuratórium elnöke saját aláírásával 
egyedül dönt elszámolási kötelezettség mellett. 50.000,- Ft értékhatár feletti
vagyonfelhasználáshoz a kuratórium döntése szükséges.

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

A kuratórium elnöke egyben képviseli az alapítványt.”

2. A dr. Papp Pál Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 6. pontjának címe az alábbiak szerint
módosul:

„6. Az alapítvány ügyvezető szerve:”  

3. A dr. Papp Pál Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. A Kuratórium jogköre:

Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása
A képviselő elszámoltatása. 
Döntés az 50.000,- Ft feletti összeg felhasználásáról
Döntés az alapítvány céljaira adott összeg elfogadásáról vagy visszautasításáról.”

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Tapolca, 2017. február 17.

Tapolca Város Önkormányzata
képviseletében:

Dobó Zoltán polgármester
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4. sz. melléklet
DISZELI EGÉSZÉSGÜGYI ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító /2017. ( .) sz. határozatával a Diszeli Egészségügyi
Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Diszeli Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

Az alapítvány céljaira – az alapítói vagyon kivételével – az alapítást követően az alapítványi 
számlára érkező készpénzadomány vagy a természetben nyújtott adomány, a befizetések és a 
kamatok használhatók fel.

A működés körében a felhasználásról a bankszámla felett a kuratórium elnöke saját aláírásával 
egyedül dönt elszámolási kötelezettség mellett. 50.000,- Ft értékhatár feletti
vagyonfelhasználáshoz a kuratórium döntése szükséges.

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

A kuratórium elnöke egyben képviseli az alapítványt.”

2. A Diszeli Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 6. pontjának címe az alábbiak szerint
módosul:

„6. Az alapítvány ügyvezető szerve:”  

3. A Diszeli Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. A Kuratórium jogköre:

Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása.
A képviselő elszámoltatása. 
Döntés az 50.000,- Ft feletti összeg felhasználásáról.
Döntés az alapítvány céljaira adott összeg elfogadásáról vagy visszautasításáról.”

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Tapolca, 2017. február 17.

Tapolca Város Önkormányzata
képviseletében:

Dobó Zoltán polgármester


