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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

Tárgy:

A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság

Meghívandók:

Rétai Krisztina, kérelmező
Mikola Mária Bernadett, elnök

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Rétai Krisztina, mint alapító azzal a kéréssel fordult Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületéhez, hogy a Tapolca Városi Sportegyesület keretében működő női
kézilabda szakosztály érdekében létrehozandó alapítvány részére a „Tapolca” név
használatát, valamint székhelyének megjelölésére a Tapolca, Alkotmány u. 7. sz.
alatti Csermák József Rendezvénycsarnokot engedélyezze.
Az alakulóban lévő Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítvány célja a tapolcai női
kézilabda fejlődésének segítése, minden korosztálynak segítségnyújtás a sport ezen
területén. A város nevét azért szeretnék az alapítvány nevében feltüntetni, mert az
alapítvány a Tapolcán élő gyermek és felnőtt kézilabdázók jövőjét szeretné
sikeresebbé tenni.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város jelképeiről és
névhasználatáról szóló 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendeletének 5. §-a
rendelkezik Tapolca Város nevének használatáról. Hivatkozott paragrafusban
foglaltak alapján jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, vállalkozó kizárólag a Képviselő-testület engedélye alapján használhatja
bármely szervezet elnevezésében, szolgáltatásának, termékének megjelölésében
Tapolca város nevét, vagy toldalékos névhasználatát.
A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező székhelye, telephelye
vagy fióktelepe Tapolca város közigazgatási területén található.

Az előterjesztéshez csatolásra került a szervezet alapító okiratának tervezete.
A kérelem tárgyában a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását
követően minősített többséggel dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Tapolcai Női Kézilabdáért
Alapítvány székhelyeként az önkormányzat
tulajdonát képező 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7. sz.
alatti ingatlant jelölje meg.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
feljogosítja a
Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítványt (8300
Tapolca, Alkotmány u. 7., képviseli: Mikola Mária
Bernadett, tevékenységi köre: tapolcai női kézilabda
fejlesztése, támogatása) arra, hogy tevékenységi
körében Tapolca város nevét használja az
alapítvány nevében mindaddig, amíg a kérelem
alapját képező körülményekben változás nem áll
be.
A
jogosult
haladéktalanul
köteles
a
körülményeiben beállott változásokat Tapolca
Önkormányzatának jelezni.
Tapolca, 2016. április 27.

Dobó Zoltán
polgármester

A Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítvány
alapító okirata
Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye
o
o
o
o

Antal Lászlóné
Rétai Krisztina
Pappné Péter Mónika
Antalné Renner Irén
Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítvány

2.

Az alapítvány neve:

3.

Az alapítvány székhelye: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.

4.

Az alapítvány honlapjának címe:

5.

Az alapítói induló vagyon: 200.000 - Ft, azaz kettőszázezer forint készpénz, amelyet az
alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

6.

Az alapítvány célja:
Tapolcai Női Kézilabda csapat összes korosztályának fejlesztése, támogatásának fellendítése,
különböző rendezvények szervezése annak érdekében, hogy a csapat fennmaradjon és szebb
eredményeket tudjon elérni a jövőben.

7.

8.

9.



Az alapítvány tevékenysége:
csoportos támogatást nyújt a Tapolcai Városi Sport Egyesület Női Kézilabda szakosztály
játékosai számára



Támogatja, és egyes esetekben szervezi a gyermekek és felnőttek nevelését, képzését



ösztönzi, támogatja azokat a nevelőket, edzőket, felnőtteket, akik az alapítványi célok
elérését közvetve vagy közvetlenül elősegítik,



kiemelten támogatja és egyes esetekben szervezi a tehetséggondozást



támogatókkal folytat tárgyalásokat illetve szerződéseket köt a csapat anyagi támogatására
Az alapítvány jellege:

8.1./

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy
bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat
nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a
kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2./

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

10.

Az alapítványi vagyon felhasználása:
10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást
követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható.
10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy
rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

11.

Az alapítvány ügyvezető szerve:
11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):
Mikola Mária Bernadett
A kuratórium további tagjai (név, lakcím, anyja neve):
Dombóvári Katalin
Bogárné Erdei Beáta
Puskás Ákos
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló.
11.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító
jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a
Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
11.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez
megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett
adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
11.4./ A Kuratóriumot havonta egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az
ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az
alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a
napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben
kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között
legalább 8 nap elteljen.

11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát –
ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mind a négy tag jelenléte esetén egyszerű
szótöbbséggel, míg három tag esetén egyhangúan hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
11.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik
megtérítésére igényt tarthatnak.
12.

Összeférhetetlenségi szabályok:
12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§
(2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
12.2./ Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli
hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: …................................., …. év. …....................... hó ….. . napján
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