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Előterjesztői módosító indítvány
a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. július 16,-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Varga Dániel képviselő Úr észrevételei alapján a 2020. július 16-i képviselő-testületi ülés 15c.
napirendi pontjához az alábbi előterjesztői módosítást nyújtom be.
A határozati javaslat a Vároltalmazó Közalapítvány Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:
7. oldal:
eredeti szöveg: „A Kuratórium tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el, az alapítványi
célok megvalósítása érdekében végzett munkájukért költségtérítés illetheti meg őket.”

módosított szöveg: „A Kuratórium tagjai díjazásra jogosultak és költségtérítésre jogosultak az
Alapító általi döntés alapján, módon és szabályok alapján. „
8. oldal:8.3. pont, 13. oldal:
eredeti szöveg: "A Kuratórium akkor határozatképes, ha szavazásra jogosult tagjainak több mint fele
jelen van - azaz legalább az elnök és két kuratóriumi tag - jelen van."
módosított szöveg: „Az Alapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére,
felhasználására és védelmére az Alapító, 3 (három) tagú Kuratóriumot hoz létre, amelyből legalább
két tagnak belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.”
„A kuratóriumi ülést az elnök vezeti. A Kuratórium akkor határozatképes, ha szavazásra jogosult
tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 30 napon belül,
változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni. „
12.-13. oldal: 8.3.5. pont
eredeti szöveg: „A meghívóban közölni kell a napirendeket, csatolva az írásos előterjesztéseket és az
ülés előtt legalább 24 órával el kell juttatni a kuratórium tagjaihoz. Ha az Alapító Okirat másként nem
rendelkezik, a Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, rögzítve a napirendet, a vita lényegét, az egyes
tagok esetleges különvéleményét, valamint határozatokat.”
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módosított szöveg: „A meghívóban közölni kell a napirendeket, csatolva az írásos előteijesztéseket.
Az írásos előterjesztéseket az ülés előtt 8 nappal, de az ülés előtt legalább 24 órával el kell juttatni a
kuratórium tagjaihoz. Ha az Alapító Okirat másként nem rendelkezik, a Kuratórium határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni,
rögzítve a napirendet, a vita lényegét, az egyes tagok esetleges különvéleményét, valamint
határozatokat.”
5. oldal:
eredeti szöveg: „Az Alapítvány jelenlegi vagyona, amely egyben
törzsvagyona:...................................Ft, azaz................................................ forint."

az

Alapítvány

módosított szöveg: „Az Alapítvány jelenlegi vagyona, amely egyben az Alapítvány törzsvagyona:
200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint."

A Képviselő-testület az előterjesztői módosítással érintett tartalommal szavaz az előteijesztésről,
mivel az előterjesztői módosítás az előteijesztés részévé válik.

Budapest, 2020. július 15.
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