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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I  KIVONAT 
 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 23-án megtartott 
rendes testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
 
Tárgy: Az Alapítvány a Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának Fejlesztésére alapító 

okiratának módosítása. 
 
 

89/2007. (04.23.) sz. önkormányzati határozat: 
 

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

az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.) A képviselő-testület 1991. február 12-én aláírt Alapító Okiratának elfogadásával 

létrehozta az Alapítvány a Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának Fejlesztésére 
alapítványt, melyet a Pest Megyei Bíróság Pk. 62.010/1991/9. számú végzésével, AK 
468. szám alatt vett nyilvántartásba. 

 
2.) Az alapítvány tevékenységének áttekintése után a testület az Alapító Okiratot módosítja, 

a Kuratórium összetételét megváltoztatja az alábbiak szerint: 
 
2.1. Az Alapító Okirat első oldalán a I/1. pontban módosított szövegrész: 
 Típusa: közalapítvány, közhasznú szervezet 
 
2.2. Az Alapító Okirat első oldalán az I/4. pontban módosított szövegrész változása: 
 

A közalapítvány célja, hogy a gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény nyelvi laboratóriumának létrehozásával hozzájáruljon a 
színvonalas nyelvoktatás feltételeinek megteremtéséhez Gyömrőn, segítse a 
nyelvoktatás fejlesztését. 
Kiemelkedően közhasznú tevékenység: alapfokú oktatás, melyet a Közalapítvány 1991. 
óta támogat. A kiemelkedően közhasznú tevékenység szolgáltatásából a Weöres Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóin kívül más is 
részesülhet (jelen Alapító Okirat II./4. pontja alapján). 

 
2.3. Az Alapító Okirat III/1. pontjában rögzített Kuratórium összetétele jelentősen 

megváltozott. 



A képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a közalapítvány céljának hatékonyabb 
megvalósítása érdekében a kuratórium összetételét az alábbiak szerint határozza meg:  

 
A Kuratórium további tagjai: 
Pedagógus: 
Bezzeg Györgyné (an.: Gál Borbála) 2230 Gyömrő, Wekerle u. 27/a. 
Fülöpné László Emília (an.: Szabó Terézia) 2230 Gyömrő, Csokonai u. 47. 
Szülő: 
Murvainé Dömök Henrietta (an.: Végső Zsuzsanna) 2230 Gyömrő, Liszt F. u. 84/a. 
Szabó-Tóthné Tomasovszki Erika (an.: Földvárszky Erzsébet) 2230 Gyömrő, Hattyú u. 5/b. 
Bodoki Istvánné (an.: László Margit) 2230 Gyömrő, Szt. István u. 62. 
Gyurján Jánosné (an.: Tarján Erzsébet) 2230 Gyömrő, Tompa u. 3. 

 
A képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a közalapítvány céljának hatékonyabb 
megvalósítása és ellenőrzése érdekében felügyelő bizottságot bíz meg, melynek 
összetételét és tevékenységét az alábbiak szerint határozza meg:  
 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 
1. A felügyelő bizottság elnöke: Hartai László 
 Személyi igazolvány száma: AH 808876 
 Lakcíme: 2230 Gyömrő, Eskü u. 4/a/2. 

 
2. A felügyelő bizottság tagja: Kelemen Lászlóné 

 Személyi igazolvány száma: AN 014585 
 Lakcíme: 2230 Gyömrő, Ady E. u. 40. 
 

3. A felügyelő bizottság tagja: Szabó Lászlóné 
 Személyi száma: 608547 HA 
 Lakcíme: 1171 Budapest, Körömvirág u. 18. 
 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi 
a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől 
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatási vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A 
Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
 a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi 
szükségessé, 

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, a kuratóriumot a 
Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – 
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium 
összehívására Felügyelő Bizottság jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes 
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 

 



2.4. A képviselő-testület az Alapító Okirat VI. részét 3. ponttal egészít ki: 
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. 

 
2.5. A képviselő-testület az Alapító Okirat Záró rendelkezéseit kiegészíti: 

3. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság bármely tagja köteles tájékoztatást adni 
arról, ha egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is vezető tisztségviselői feladatokat 
tölt be. 

 
4. Jelen Alapító Okiratot a Közalapítvány nyilvántartásába vételétől számított 30 

napon belül hivatalos lapban közzé kell tenni. 
 

5. Jelen Közalapítvány létrehozásához Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 10/1991. (02.12.) sz. határozatával hozzájárult. A közalapítvány Alapító 
Okiratának személyi változásokat is tartalmazó módosításáról Gyömrő Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2007. (04.23.) sz. határozataival döntött. 

 
Az Alapító Okirat legutóbbi – az egységes szerkezetben vastagon szedett betűvel 
beszerkesztett – módosításait Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
86/2007. (04.23.) számú határozatával fogadta el. 
 
A Közalapítványt a kuratórium elnöke jegyzi oly módon, hogy a Közalapítvány kézzel 
vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezéséhez a nevét aláírja. 
 
Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapító Okiratot nyilvántartásba vétel és a 
változások átvezetése céljából be kell nyújtani a Pest Megyei Bírósághoz. 

 
2.6.  A képviselő-testület a fenti módosításokkal az Alapító Okiratát egységes szerkezetbe 

foglalja. 
 

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

 
 
 

Gyenes Levente/ s.k.     /Varga Ernő/ s.k. 
      polgármester      jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2007. április 26. 
 
 
 
 Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 
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