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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 95/2020. 
 
Tárgy: A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítása 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2020. október 7. 

 
jegyző 

 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2020. október 7. 
         
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kilencvenes 
évek elején „Fejér György plébános” nevével Szociális közalapítványt hozott létre. 

Célja: 

- létminimum határán vagy az alatt élők szociális helyzetének javítása, 

-   az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében egy 
olyan rugalmas szociális támogatási rendszer megteremtése, amely anyagi és 
természetbeni segítséget nyújthat. 

Budapest Környéki Törvényszék által 32. szám alatt, 61146/1991/2. számú bírósági 
határozattal nyilvántartásba vette „Fejér György” Nagykovácsi Szociális 
Közalapítvány elnevezésű alapítvány Alapító Okiratát. 

2015. évben a Képviselő-testület módosította az új Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozásának megfelelően a „Fejér 
György” Közalapítvány Alapító Okiratát.  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2019. évben, valamint a helyi választást 
követően nem vett részt a Kuratórium munkájában: 

- Bánóczi Margit és  

- Wilk Ádám kuratóriumi tag. 

A kuratóriumi tagok - időközben kuratóriumi tagságukról írásban - lemondtak. 

Javaslatom a Képviselő-testület felé: 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lemondott 
kuratóriumi tagok helyébe új tagokat ne válasszon, ekként a kuratóriumi tagok 
létszámát 7 főről (elnök + 6 tag) 5 főre (elnök + 4 tag) csökkentse. 

A Közalapítvány Alapító Okiratának 5.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

„A Kuratórium az elnökből és négy kuratóriumi tagból áll.” 

 A Kuratórium Ellenőrző Bizottságának tagja dr. Zakály Erzsébet, mint a 
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője segítette a bizottság munkáját. Mivel 
2020. január 31. napjától nem dolgozik köztisztviselőként a Hivatalban, ezért 
javaslom a Képviselő-testületnek, hogy hívja vissza, és helyette új Ellenőrző 
Bizottsági tagot válasszon. 
Javaslatot teszek az Ellenőrző Bizottság tagjára, a Polgármesteri Hivatal jelenlegi 
szociális ügyintézőjének személyében: 
 

Neve: Sultán-Halkó Andrea 
Lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 26. 
 

A Ptk. 3.398. § (1) bekezdése értelmében a kuratóriumi tagokat határozott vagy 
határozatlan időre lehet kijelölni vagy megválasztani. 
 
A Közalapítvány Alapító Okirata szerint: 
„A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.” 
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A Kuratórium javaslattal élt a Képviselő-testület felé a működésére vonatkozóan, 
hogy „kivételes esetben a Kuratórium elektronikus és internet alapú kommunikációs 
eszközös igénybevételével is hozhat határozatot. Erre vonatkozó részletes – a Ptk.-
ban foglaltaknak megfelelő – szabályozás a Kuratórium ügyrendjében kerül 
elfogadásra.” 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.  
 
Nagykovácsi, 2020. október 7. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. Bánóczi Margit és Wilk Ádám, a „Fejér György” Nagykovácsi Szociális 
Közalapítvány kuratóriumi tagjainak lemondását elfogadja.  
 
A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagjának új 
tagot nem választ, és ezzel együtt 
 
az Alapító Okirat 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„A Kuratórium az elnökből és négy kuratóriumi tagból áll.” 
 
2. Dr. Zakály Erzsébetet, az Ellenőrző Bizottság tagját e tisztségéből visszahívja 
2020. november 1. napjával. Helyére az Ellenőrző Bizottság tagjának 2020. 
november 1. napjával Sultán-Halkó Andreát (2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 26. 
szám alatti lakos) választja. 
 
A Kuratórium Ellenőrző Bizottság tagjának: 
 
„Név: Sultán-Halkó Andrea 
Lakik: 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 26.szám alatti lakost választja.” 
 
3. A Kuratórium működésére vonatkozóan az Alapító Okirat 6.4. pontját kiegészíti az 
alábbiakkal: 
 
„Kivételes esetben a Kuratórium elektronikus és internet alapú kommunikációs 
eszközök igénybevételével is hozhat határozatot. Erre vonatkozó részletes – a 
Ptk.-ban foglaltaknak megfelelő – szabályozás a Kuratórium Ügyrendjében 
kerül elfogadásra.” 
 
Felhatalmazza a polgármestert a „Fejér György” Szociális Alapítvány Alapító 
Okiratának módosításához szükséges intézkedések megtételére, az esetleges 
hiánypótlásokra is kiterjedően. 
 
Határidő: 2020. november 1. 
Felelős: polgármester 


