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JEGYZŐKÖNYVI   KIVONAT 
 
 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 19-én megtartott 
zárt rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók!/ 
 
 
Tárgy: A Széki Teleki László Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, valamint a 

Kuratórium összetételének megváltoztatása. 
 
 
 

64/2007. (03.19.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A képviselő-testület 1998. június 29-én aláírt Alapító Okiratának elfogadásával létrehozta 

a SZÉKI TELEKI LÁSZÓ KÖZALAPÍTVÁNYT, melyet a Pest Megyei Bírság  Pk.A. 
61.426/1994. számú végzésével, AK987 szám alatt vett nyilvántartásba.  

2.) A Közalapítvány tevékenységének áttekintése után a testület az Alapító Okiratot 
módosítja, a Kuratórium összetételét megváltoztatja az alábbiak szerint: 

 
2.1. Az Alapító Okirat első oldalán a 4. pontban módosított szövegrész: 
 
A Közalapítvány az alapító okiratban meghatározott célokat és a gazdálkodását jellemző 
legfontosabb adatokat, a Kuratórium határozatait a GYÖMRŐ havi folyóiratban és egy 
országos napilapban nyilvánosságra hozza. 
 
2.2. Az Alapító Okirat 7. pontjában rögzített Kuratórium összetétele jelentősen megváltozott: 
 

a) A Képviselő-testület a Kuratórium létszámát 9 főben határozza meg és megszünteti a 
póttag intézményét. 

b) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Székely Judit kurátor és Nagy Tiborné 
póttag a megbízatásáról lemondott. 

c) c.) A Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a közalapítvány céljának hatékonyabb 
megvalósítása érdekében  
c.1. a Kuratórium létszámát 9 főre emeli fel,  
c.2. létrehozza az ügyvitelért felelős titkári megbízatást, 



c.3. a kuratórium elnökét visszahívja és új elnököt nevez ki, 
c.4. a kuratórium összetételét az alábbiak szerint határozza meg:  

 
A Kuratórium elnöke: 
Dr. Patkós József (Budapest, 1952. an.: Cserháti Erzsébet) 2230 Gyömrő, Gumi út 1. 
 
A Kuratórium titkára: 
Dr. Török Gábor (Gyömrő, 1950. an.: Pobrányi Erzsébet) 2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4.  
 
A Kuratórium további állandó tagjai: 
Hajdú András (Maglód, 1956.11.05. an.: Harazin Mária) Gyömrő, Andrássy u. 18.  
Baranyai Gizella (Gyömrő, 1954.04.01. an.:Kovács Gizella) Gyömrő, Petőfi u. 13. 
Kertész Gyula (Budapest, 1965.01.07. an.: Magosi Magdolna) Gyömrő, Andrássy u. 25/a. 
Pavlyás István (Maglód, 1944.08.20. an.: Juhász Ibolya) Gyömrő, Akácfasor 7. 
Rádóczi Gusztáv (Budapest, 1962.07.25. an.: Karsai Sarolta) Gyömrő, Gróf Teleki u. 19. 
Székely Attila Imre (Budapest, 1959.08.06. an.: Krausz Anna) Gyömrő, Erzsébet u. 23. 
Volcz Zoltánné (Budapest, 1958.08.23. an.: Bálint Mária) Gyömrő, Zrínyi u. 12. 
 
2.3. A Képviselő-testület az Alapító Okirat 3. oldalán található és a 7. ponthoz tartozó 
szövegben az alábbi módosítást fogadja el: 

 
a) A Kuratórium ülései nyilvánosak.  
b) A Kuratórium ülése határozatképes, ha a Kuratórium tagjainak a felénél egy 

fővel többen (köztük az elnök) megjelennek. 
c) A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. 
d) A Kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg kiemelten 

közhasznú jelentést készíteni, amely tartalmazza a Közalapítvány számviteli 
beszámolóját, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával 
kapcsolatos kimutatást, a kapott támogatások mértékét és a kiemelten közhasznú 
tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.  

e) A Közalapítvány tevékenységéről készült éves beszámoló és a közhasznúsági 
jelentés jóváhagyásáról a Kuratórium dönt egyszerű szótöbbséggel hozott 
határozatával és köteles a beszámolót és a jelentést legalább 10 évig megőrizni.  

 
2.4. A Képviselő-testület korrigálja a különböző fejezetrészek pontjait, mégpedig a 4-6. 
oldalakon, 8-12. pontbeli megjelöléssel és a 12. pontot 1-6. alpontig beszámozza. 
 
2.5. A Képviselő-testület az Alapító Okirat 4. oldalán található és a 8. ponthoz tartozó 
szövegben az alábbi módosítást fogadja el: 
 
A Felügyelő Bizottság a Közalapítvány Kuratóriumának ellenőrzésére jogosult 3 tagból álló 
szerv. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól. 
 
2.6. A Képviselő-testület az Alapító Okirat 5. oldalán kezdődő található Záró rendelkezések 
című fejezetrészben a 4-6. pontokat módosítja: 
 

4. Az Alapító Okirat legutóbbi – az egységes szerkezetben vastagon szedett betűvel 
beszerkesztett – módosításait Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
64/2007. (03.19.) számú határozatával fogadta el. 



 
5. A Közalapítványt a kuratórium elnöke jegyzi oly módon, hogy a Közalapítvány 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezéséhez a nevét aláírja. A 
Ptk. 29. § (3) bek. értelmében a bankszámla feletti rendelkezésre azonban a Kuratórium 
elnöke a kuratórium titkára aláírásával együtt jogosult. 
 
6. Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapító okiratot nyilvántartásba vétel és a 
változások átvezetése céljából be kell nyújtani a Pest Megyei Bírósághoz.  
 
Ezennel meghatalmazzák a Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodát (2200 Monor Ady út 13. 
kijelölt ügyvéd: Dr. Kiss György) a Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával 
kapcsolatos eljárásban a Pest Megyei Bíróság előtt az Alapító önkormányzat jogi 
képviseletét lássa el.  

 
2.7. A Képviselő-testület a fenti módosításokkal a SZÉKI TELEKI LÁSZLÓ 
KÖZALAPÍTVÁNY Alapító Okiratát egységes szerkezetbe foglalja. 
 

Felelős: polgármester, jegyző. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 
 
 
 
  /Gyenes Levente/ /Varga Ernő/ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2007. március 20. 
 
 
/Egervári Judit/ 
jegyzőkönyvvezető 
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