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EGYEZTETŐ ANYAG 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

a Tulipán Közalapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testületi Tag! 

Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottsági Tag! 

 

Marcali Város Önkormányzata az alapítója a Tulipán Közalapítványnak. (a továbbiakban: 

Közalapítvány) 

A Közalapítvány alapító okirata 13.1. pontja szerint a Közalapítvány legfőbb döntéshozó és 

képviseleti, illetve ügyintéző szerve a kuratórium, amely három természetes személyből áll, 

az elnökét és tagjait az alapító kéri fel. 

 

Jandrics Róbert benyújtotta a kuratóriumi elnöki tisztségéről történő lemondását.  

 

A Közalapítvány alapító okirata 19.1. pontja szerint az alapító a kuratórium ellenőrzésére 

jogosult háromtagú ellenőrző bizottságot hoz létre.  

 

Miklós István a Közalapítvány felügyelő bizottságának elnöke szintén lemondott e 

tisztségéről.  

 

A Közalapítvány működőképességének fenntartása, valamint annak elősegítése érdekében, 

hogy a Közalapítvány az alapító okiratában foglalt céljait megvalósíthassa, a megüresedett 

kuratóriumi elnöki tisztségére, továbbá azért, hogy a Közalapítvány működése belső 

felügyeletének, illetve törvényes működésének ellátása biztosított legyen, a megüresedett 

felügyelő bizottsági elnöki tisztségre új személyeket kellett felkérni.  

 

Bene Gábor, kuratóriumi elnöki tisztségre felkért személy, és Szaka Zsolt György felügyelő 

bizottsági elnöki tisztségre felkért személy a felkérést elfogadta. 

 

Átvezetésre kerül még az alapító okiraton az oktatási intézmény aktuális elnevezése, és egy 

tisztségviselői lakcímváltozás.  
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Mindezek alapján tehát arra tekintettel, hogy a Közalapítvány alapító okirata tartalmazza a 

Közalapítvány céljával érintett oktatási intézmény megnevezését, a tisztségviselők nevét és 

lakcímét, a fent leírtaknak megfelelően az alapító okirat módosítása vált szükségessé.  

 

A módosításra javasolt szövegrészek áthúzással, a módosított, illetve új szövegrészek pedig 

dőlt betűvel kerültek kiemelésre. 

 
Hatáskörömet a jelen döntés meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, 

valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet alapozza meg. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere - figyelemmel a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett 

veszélyhelyzetre - a Képviselő-testület feladat-és hatáskörének gyakorlása körében eljárva az 

önkormányzat által alapított Tulipán Közalapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában 

az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Jandrics Róbert kuratóriumi elnöki tisztségéről, valamint Miklós István felügyelő 

bizottsági elnöki tisztségéről történő lemondását elfogadom. 

 

2. A Tulipán Közalapítvány kuratóriuma elnökévé Bene Gábor Marcali, Bartók Béla u. 19. 

szám alatti lakost, a felügyelő bizottság elnökévé pedig Szaka Zsolt György Marcali, 

Széchenyi u. 18. szám alatti lakost kérem fel, illetve nevezem ki. 

 

3. A Tulipán Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyom, jóváhagyásom jeléül az alapító 

okiratot aláírom. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

 polgármester 

Határidő: Azonnal. 

 

Kérem, amennyiben a fentiekkel kapcsolatban észrevétele van, 2020. november 16-án  

12 óráig jelezze a suto.laszlo@marcali.hu e-mail címre. 

 

 

Marcali, 2020. november 10. 

 

 

 

 

 Dr. Sütő László 

 polgármester 
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