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Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzatának 2002. december 16-án megtartott rendkívüli testületi 
ülés jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók!/ 
 
 
Tárgy: „Gyömrő Városért” Közalapítvány létrehozása. 
 
 

299/2002. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
 
1.) A képviselő-testület Gyömrő város fejlődésének, a lakosság életkörülményei 
javításának társadalmi elősegítése érdekében, az alapító okirat tervezetében megjelölt 
konkrét céllal létrehozza a „Gyömrő Városért” Közalapítványt és kéri annak bírósági 
nyilvántartását és kiemelten közhasznú szervezetként történő elismerését. 
 
a.)A kuratórium elnökének Gazdag István (szül. hely, idő: Dunavarsány, 1947. 
szeptember 21., anyja neve: Lengyel Mária) 2230 Gyömrő, Zrínyi u. 5. szám alatti lakost 
megválasztja. 
 
A Kuratórium titkári teendőinek ellátásával Benkő Zoltán 2230 Gyömrő, Klapka u. 7/a. 
szám alatti lakost bízza meg. 
 
A Kuratórium tagjává választja 
 
 Kertész Gyula 2230 Gyömrő, Andrássy u. 25/a. 
 Sigmond Zsolt 2230 Gyömrő, Dózsa Gy. út 105. 

Baranyai Pál 1087 Budapest, Salgótarjáni út 17. szám alatti lakosokat. 
 
A Kuratórium megbízatása határozatlan időre szól. 
 
2.) A képviselő-testület a közalapítvány Felügyelő Bizottságát az alábbiak szerint hozza 
létre, 3 fővel, határozatlan időre szóló megbízatással: 
 
 



 2

 
a.) A bizottság elnöke: Fábián László 2230 Gyömrő, Tompa u. 22. sz. alatti lakos, 
b.) A bizottság tagjai: Szántó Imre 2230 Gyömrő, Árpád u. 14. sz. alatti lakos és 

Ifj. Török Gábor 2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4. sz. alatti 
lakos. 

 
3.) A képviselő-testület a Közalapítvány alapító vagyonát 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer 
Forintban határozza meg, és utasítja a polgármestert, hogy az összeget 3 napon belül 
utalja át a Közalapítvány az OTP Bank Rt. Gyömrői Fiókjánál nyitott számlájára. 
 
4.) A képviselő-testület a „Gyömrő Városért” Közalapítvány jegyzőkönyvhöz csatolt 
Alapító Okiratát elfogadja. 
 
Kiemelten közhasznú tevékenysége körében az alapító önkormányzat felhatalmazása, az 
alapítás után megkötött közhasznúsági szerződés alapján, az önkormányzat az 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében megjelölt helyi közszolgáltatások közül az épített és 
természeti környezet védelmével, a helyi közterületekről való gondoskodással, a sport 
támogatásával, az egészséges életmód komplex feltételeinek szervezésével kapcsolatos 
egyes feladatok önálló szervezésével, ellátásával bízza meg a közalapítványt. 
 
5.) A fentieknek megfelelően a képviselő-testület kéri a Pest Megyei Bíróságot, hogy az 
Alapító Okirat és a bemutatott mellékletek alapján a Közalapítványt minősítse 
kiemelten közhasznú szervezetnek és akként vegye nyilvántartásba. 
 
 
Felelős: polgármester, jegyző. 
Hat. idő: a kérelem előterjesztésére 30 nap. 
 
 
 
 
 /Gyenes Levente/ s.k.       /Varga Ernő/ s.k. 
   polgármester           jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2002. december 23. 
 
 
/Sutús Judit/ 
jegyzőkönyvvezető 
 


