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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. október 20-i soros ülésére 

a Családokért Közalapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata az alapítója a Családokért Közalapítványnak. 

(a továbbiakban: Közalapítvány) 

 

A Közalapítvány alapító okirata 12.  12.1.-12.3. pontja szerint  

 

12.  Felügyelő bizottság 

 

12.1. Az alapítók a kuratórium ellenőrzésére jogosult háromtagú ellenőrző 

bizottságot hoz létre, melynek tagjai: (……) 

 

12.2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

12.3. A felügyelő szerv ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. 

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 

pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

A Családokért Közalapítvány Felügyelő bizottságának tagja, Simon Ottóné lemondott e 

tisztségéről, ezért a Felügyelő bizottságot ki kell egészíteni egy fővel.  

 

A megüresedett Felügyelő bizottsági tagi tisztségre új személyt kellett felkérni a 

Közalapítvány működése belső felügyeletének ellátása, illetve törvényes működésének 

biztosítása, végsősoron annak elősegítése érdekében, hogy a Közalapítvány a céljait 

megvalósíthassa. 
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Guzsvinecz Roland Tibor felügyelő bizottsági tag tisztségre felkért személy a felkérést 

elfogadta. 

 

A Közalapítvány alapító okirata tartalmazza a Közalapítvány tisztségviselőinek a nevét, ezért 

a fent leírtaknak megfelelően az alapító okirat módosítása vált szükségessé. A módosításra 

javasolt szövegrészek áthúzással, illetve dőlt betűvel kerültek kiemelésre. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Simon Ottóné felügyelő bizottsági tagságáról 

történő lemondását fogadja el, Guzsvinecz Roland Tibort a Felügyelő bizottság tagjává 

nevezze ki, és a Közalapítvány ennek megfelelően módosított alapító okiratát fogadja el. 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet 34. § (5) bekezdés a) pontja szerint minősített többségű döntés 

szükséges a közalapítvány alapító okiratának módosításához 

 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családokért Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következőkről határozott: 

 

1. A Képviselő-testület Simon Ottóné felügyelő bizottsági tagsági tisztségéről történő 

lemondását elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a Családokért Közalapítvány Felügyelő bizottsága tagjává  

Guzsvinecz Roland Tibor Marcali, Csokonai u. 37. szám alatti lakost kéri fel, illetve nevezi 

ki. 

 

3. A Képviselő-testület a Családokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

 polgármester 

Határidő: Azonnal. 

 

 

Marcali, 2022. október 17. 

 

 

 

 Dr. Sütő László 

 polgármester 


