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Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medina Községért Közalapítvány alapító okirata értelmében a kuratórium tagjait az 

Önkormányzat Képviselő-testülete kéri fel és jelöli ki. A kuratóriumi tagság 4 évre szól és az 

korlátlan számban megújítható. A kuratóriumi tagok megbízatása 2015. április 28. napján 

kezdődött és 2019. április 28. napján lejárt. Erre tekintettel szükséges a kuratóriumi tagság 

megújítása vagy új tagok kinevezése. 

A kuratórium tagjai jelenleg  

- Elnök:  

Szokics Mitó (Szekszárd, 1980. 04.06., an.: Petrovits Natália) 7057 Medina, Kossuth L utca 

52. szám alatti lakos  

- Tagok: 

Pálfiné Ament Ágnes (Szekszárd, 1980. 01.22. an.:Radó Ibolya)7057 Medina, Rákóczi F. u. 

38 szám alatti lakos  

Konrádné Scheffer Zsuzsanna (Szekszárd, 1976. 09. 13. an.: Parrag Zsuzsanna)7057 Medina 

Köztársaság utca 2. szám alatti lakos.  

 

Javaslom, hogy a továbbiakban az elnök Dr.Pajger Judit (szül: Pajger Judit, Pécs 

III.1959.09.03. Müller Etelka) 7057, Medina, Kossuth L utca 51. szám alatti lakos 

Tagok Mesterné Lukács Andrea, (szül: Lukács Andrea, Szekszárd, 1966.12.31. an: Csath 

Julianna) 7057, Medina, Kossuth L utca 64. és Konrádné Scheffer Zsuzsanna (Szekszárd, 

1976. 09. 13. an.: Parrag Zsuzsanna)7057 Medina Köztársaság utca 2. szám alatti lakosok 

legyenek. A felkérést a fenti személyek elfogadták. 

A kuratóriumi tagok megválasztása esetében az előterjesztés mellékletét képező tartalmú 

módosított alapító okiratot, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot be kell nyújtani a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságára. 

 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2020. (III.17.) önkormányzat határozat: 

Medina Községért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete alapító okiratát 

2020. április 1. napjától az alábbiak szerint módosítja.  

1. Az alapító okirat A kuratóriumi tagjai része az alábbiak szerint 

módosul: 

- Elnök:  

- Dr.Pajger Judit (szül: Pajger Judit, Pécs III.1959.09.03. Müller 

Etelka) 7057, Medina, Kossuth L utca 51. szám alatti lakos 



 

- Tagok: 

Mesterné Lukács Andrea, (szül: Lukács Andrea, Szekszárd, 

1966.12.31. an: Csath Julianna) 7057, Medina, Kossuth L utca 64. 

szám alatti lakos  

Konrádné Scheffer Zsuzsanna (Szekszárd, 1976. 09. 13. an.: Parrag 

Zsuzsanna)7057 Medina Köztársaság utca 2. szám alatti lakos  

 

2. Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal továbbra is érvényben maradnak. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

Határozatról értesül: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága 

Pénzügy 

   Irattár 

 

 

Medina, 2020. március 11. 

                          Vén Attila sk. 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Medina Község Önkormányzat (továbbiakban Alapító) a Medina Községért Közalapítvány 

1998. december 17. napján kelt alapító okiratát a 2020. március 17. napján hozott …/2020. 

(III.17.) számú határozatával elfogadott – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján – az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. Medina Községért Közalapítvány Alapító Okiratának „A kuratórium tagjai” része 

helyébe az  alábbi „A kuratórium tagjai” rész lép. 

A kuratórium tagjai: 

Elnök:  
- Szokics Mitó (Szekszárd, 1980. 04.06., an.: Petrovits Natália) 7057 Medina, Kossuth L 

utca 52. szám alatti lakos  

Tag:  

- Pálfiné Ament Ágnes (Szekszárd, 1980. 01.22. an.:Radó Ibolya)7057 Medina, Rákóczi 

F. u. 38 szám alatti lakos  

Tag:  

- Konrádné Scheffer Zsuzsanna (Szekszárd, 1976. 09. 13. an.: Parrag Zsuzsanna)7057 

Medina Köztársaság utca 2. szám alatti lakos  

Az Alapító módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben 
maradnak. 
 

Az Alapítvány Alapító Okiratát Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 

március 17. napján tartott képviselő-testületi ülésen hozott …/2020. (III.17.) határozatával 

jóváhagyta. 

 

Medina, 2020. március 17. 

 

Vén Attila 

Medina Község Önkormányzat (Alapító) 

képviseletében 

 

 



 

 

„MEDINA KÖZSÉGÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY   
ALAPÍTÓ OKIRATA  

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)  
  
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat részére 
meghatározott feladatok segítésére, szervezésére és támogatására, valamint a település 
népesség megtartó erejének növelése érdekében közalapítványt hoz létre az alábbiak 
szerint:  
 
1.  
A Közalapítvány neve: Medina Községért Közalapítvány  
A Közalapítvány székhelye: 7057 Medina, Kossuth L. u. 59.  
Alapító: Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, (7057 Medina, Kossuth L. 
u.59.)  
 
2. A Közalapítvány időtartama: A közalapítvány határozatlan időre jön létre. 
 
3. A közalapítvány célja:  
A közalapítvány elsődleges célja a községben lévő oktatás és kulturális intézmények 
támogatása, ezen belül olyan beruházások, eszközök, felszerelés vagy berendezés vásárlása, 
amelyek az azt igénybe vevők esélyegyenlőségét javítják, felzárkóztatásukat elősegítik.  
Ennek érdekében a közalapítvány közreműködik a községben élő gyermekek óvodai 
nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos 
feladatok megvalósításában. Segíti a hátrányos helyzetben lévő tanulók tanulását és 
továbbtanulását. Segíti a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésével kapcsolatos 
tevékenység szervezését.  
A közalapítvány támogatja azokat a településen zajló infrastrukturális beruházásokat, 
amelyek a lakosság életkörülményeit javítják. Így többek között megszervezi és 
összehangolja a lakosság önerős beruházásait, rendelkezésére álló pénzeszközeivel 
támogatja azok megvalósulását.  
 
4. A közalapítvány tevékenysége:  
A közalapítvány tevékenységét az alábbi területeken végzi:  

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  
- kulturális tevékenység  
- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet  
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése  
- környezetvédelmi és településfejlesztési tevékenység.  

A közalapítvány által ellátandó feladatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a települési önkormányzat feladatkörébe tartoznak. 
 
5. Az alapítványi szolgáltatások igénybevétele:    
A közalapítvány szolgáltatásai, támogatásai közvetlen igénylés vagy kuratórium által 
meghirdetett és elbírált pályázat útján vehetők igénybe.  
Szolgáltatást írásban a kuratóriumhoz benyújtott, megindokolt kérelemmel  
Az így benyújtott igényekről a kuratórium soron kívül határoz.  
 



 

6. A közalapítvány vagyona és bevételei:  
a/ Az alapító által a közalapítvány céljára rendelt vagyon: 150.000 Ft.  
Az Alapító az induló vagyont a OTP Bank Rt. Tolna Megyei Igazgatóságánál vezetett számlára 
fizette be. 
b/ A közalapítvány bevételei különösen:  

- a közalapítványhoz csatlakozó, vagy a közalapítványt támogató jogi és természetes 
személyek, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságainak befizetései,  

- a közalapítványnak adományozott ingó és ingatlan vagyonból, egyéb juttatásból,  
- az alapítványi vagyon kamathozadéka,  
- a személyi jövedelemadó közalapítvány részére felajánlott része,  
- egyéb támogatások, felajánlások.  

 
A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely szervezet és magánszemély csatlakozhat illetve 
hozzájárulhat.  
A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem 
válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okirat Alapítóként aláíró 
illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne. 
A közalapítvány készpénz vagyonát és annak hozadékait a felhasználásig kamatozó 
bankbetétként kell tartani.  
A közalapítványnak juttatott ingatlan a kuratóriumdöntése alapján értékesíthető, vagy más 
módon hasznosítható.  
A közalapítványnak juttatott ingóság, amennyiben alkalmas az alapítványi cél közvetlen, vagy 
közvetett eléréséhez, úgy erre a célra használandó. Más esetben a kuratórium döntése 
alapján értékesítendő.  
 
7.  Gazdálkodás a vagyonnal:  
A közalapítvány vagyonával szabadon gazdálkodhat. A közalapítvány vagyonából a kuratórium 
által meghatározott összeg használható fel a közalapítvány működési költségeire. A 
közalapítvány gazdálkodása során elért eredmény nem osztható fel, azt a jelen alapító 
okiratban meghatározott alapítványi célokra kell fordítani. A közalapítvány céljainak 
megvalósítása érdekében-kizárólag másodlagos jelleggel- vállalkozási tevékenységet is 
folytathat. Vállalkozásban csak korlátolt felelősséggel vehet részt. A közalapítvány a 
vállalkozási tevékenységre éves bevételének legfeljebb 20 százalékát fordíthatja, a vállalkozási 
tevékenység a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetheti.  
 
8. A közalapítvány kezelője:  
A közalapítvány kezelője a három fős kuratórium. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető 
tisztségviselői.  
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 



 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
A kuratórium tagjait az Önkormányzat Képviselő-testülete kéri fel és jelöli ki. A kuratóriumi 
tagság 4 évre szól és az korlátlan számban megújítható. Az Alapító jogosult a kuratórium 
tagját e tisztségből visszahívni. A kuratóriumi tag visszahívására csak akkor kerülhet sor, ha 
tevékenysége az alapítvány célját veszélyezteti.  
A közalapítványt  a kuratórium elnöke képviseli.  
Az alapítvány képviselője és a kuratórium tagjai az alapítóval nem állhatnak hozzátartozói 
vagy bármilyen egyéb alá-és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az 
alapító és hozzátartozói, valamint az alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló 
személyek többségükben nem lehetnek a kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó 
befolyást az alapítvány működésére valamint a kuratórium tevékenységére semmilyen 
formában nem gyakorolhatnak. 
Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,  
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte.  
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.  
 
9. A kuratórium tagjai:  
Elnök:  

Szokics Mitó (Szekszárd, 1980. 04.06., an.: Petrovits Natália) 7057 Medina, Kossuth L utca 
52. szám alatti lakos  

 Tag:  
Pálfiné Ament Ágnes (Szekszárd, 1980. 01.22. an.:Radó Ibolya)7057 Medina, Rákóczi F. u. 38 

szám alatti lakos  
Tag:  

Konrádné Scheffer Zsuzsanna (Szekszárd, 1976. 09. 13. an.: Parrag Zsuzsanna)7057 Medina 
Köztársaság utca 2. szám alatti lakos  

 A kuratórium tagjai társadalmi munkában, díjazás nélkül, igazolt költségeik megtérítésével 
végzik tevékenységüket. 
A kuratórium gondoskodik az alapítványi cél megvalósulásáról. Kezeli a közalapítvány 
vagyonát, törekszik a vagyon gyarapítására és dönt annak felhasználásáról. A kuratórium dönt 
a rendelkezésre álló készpénzvagyon cél szerinti felhasználásáról, a benyújtott igényekről és 
pályázatokról. Döntése előtt szükség szerint igény felmérést végez, vizsgálja a benyújtott 
támogatási igény célhoz kötöttségét és indokoltságát.  
A kuratórium dönt a közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, a közalapítvány részére 
nyújtott hozzájárulások elfogadásáról. A kuratórium dönt a közalapítvány tulajdonában álló 
ingó-és ingatlan vagyon értékesítéséről vagy egyéb hasznosításáról.  

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=549#sid256


 

A kuratórium a közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az 
éves beszámoló elfogadását követően valamely Tolna megyei napilapban vagy helyi időszaki 
lapban nyilvánosságra hozza.  
  
10. A kuratórium működése:  
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A kuratórium 
ülését az elnök hívja össze. A meghívót az ülés tervezett napirendjeinek megjelölésével, a 
napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztésekkel együtt, legkésőbb az ülés időpontját 
megelőző 14. napon kell kiküldeni.  
Össze kell hívni a kuratóriumot, ha legalább két tagja azt kezdeményezi.  
A kuratórium ülése határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatképtelenség 
esetén a kuratórium ülését 8 napon belül, változatlan napirenddel ismét össze kell hívni.  
A kuratórium ülésének időpontját hirdetmény útján nyilvánosságra kell hozni.  
A kuratórium ülését az elnök vezeti. Az ülésvezetés körében:  
- szavazásra bocsátja az ülés napirendjét  
- megnyitja és lezárja a vitát az egyes napirendek, előterjesztések és javaslatok felett,  
- szót ad a jelentkezőnek,  
- szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, megállapítja a szavazás eredményét.   
A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza.  
 Az a határozat érvényes, melyet a jelenlevő tagok több mint fele megszavazott. 
Szavazategyenlőség esetén egy alkalommal ismételt szavazást kell lefolytatni. Ha az ismételt 
szavazás is szavazategyenlőséggel zárul, akkor a határozati javaslatot a következő kuratóriumi 
ülésen kell napirendre tűzni.  
A határozatokat évente 1-gyel kezdődő, folyamatosan emelkedő sorszámmal és a 
határozathozatal évének, hónapjának és napjának feltüntetésével kell ellátni.  
A határozatot külön íven szerkesztve az érintetteknek a határozathozatalt követő 8 napon 
belül meg kell küldeni. A működési terület egészét érintő határozatot hirdetményi úton kell 
nyilvánosság számára tudomásul hozni.   
Nem vehet részt a határozathozatalban az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Polgári 
Törvénykönyv 685.§ b/pont) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
vagy bármilyen más előnyben részesül, kivéve azt az előnyt, melyből a közalapítvány céljának 
megfelelően bárki más megkötés nélkül részesülhet.  
A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 A jegyzőkönyv tartalmazza  

1.  az ülés helyét és idejét  
2. a szabályszerű összehívás megtörtént,  
3. a napirendet,  
4. az előterjesztett határozati javaslatokat,  
5. az ülésen elhangzott felszólalások, kérdések, válaszok rövid lényegét,  
6. a szavazások eredményét külön feltüntetve az „igen”, „nem”, és a „tartózkodott” 

szavazatok számát,  
7. a határozat (döntés) szó szerinti szövegét, szükség esetén annak személyi és időbeli 

hatályait.  
A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag írja alá.  
A jegyzőkönyv mellékletét képezik az írásos előterjesztések, valamint az ülésen felvett 
jelenléti ív.  
A kuratórium ülésének jegyzőkönyvébe a döntéssel érintett bármikor betekinthet, míg más 
személy betekintését a kuratórium elnöke írásban engedélyezheti. A betekintési jogok 



 

gyakorlása során biztosítani kell a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok 
érvényesülését.  
A kuratórium ülései nyilvánosak, azonban a nyilvánosságot a kuratórium személyiségi jogot 
érintő döntés esetén kizárhatja.  
A kuratórium évente köteles beszámolni tevékenységéről az Alapító képviselő-testülete 
előtt. A kuratórium a közalapítvány éves tevékenységéről szóló beszámolót valamint 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a képviselő-testületnek Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezése alapján megtartott 
közmeghallgatásán nyilvánosságra hozza.  
 
11. Az Alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának törvényességi és 
célszerűségi ellenőrzésére háromtagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.  
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.  
A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek.  
A felügyelő bizottság saját hatáskörében vizsgálja és ellenőrzi 

• az alapítvány céljainak elérése érdekében végzett feladatok alapító okiratban 
foglaltak szerinti végrehajtását; 

• a kuratórium döntéseinek szabályszerűségét; 

• az alapítvány gazdálkodását; 

• a kuratóriumi elnök intézkedéseinek szabályszerűségét. 
A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A 
felügyelő bizottság ülésein részt vehet a kuratórium elnöke, illetve a felügyelő bizottság 
kérése alapján a kuratórium más tagja.  
A felügyelő bizottság összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban 
kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal 
írásban értesíteni kell. A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza. A 
felügyelő bizottság csak akkor határozatképes, ha legalább két bizottsági tag jelen van.  
A felügyelő bizottsági üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a 
meghozott sorszámozott határozatokat, az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott 
személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi 
határozatokat és azok hatályát, az érdemi döntést támogatók és ellenzők számarányát. A 
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy másik bizottsági tag hitelesíti aláírásával. A felügyelő 
bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveket meg kell küldeni az alapítónak és a kuratórium 
elnökének. A felügyelő bizottság évente jelentést készít az alapítónak az alapítvány 
működéséről. 
A felügyelő bizottság jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, 
jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától. Jogosult 
betekinteni az alapítvány könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság 
tagjai a kuratóriumi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása négy évre szól. 
A Felügyelő Bizottság tagjai:  
- Balogh József 7057,  Medina, Dózsa György u. 5.  
- Debreceni István, 7057,Medina Arany J utca  14/A. 
- Lang Katalin 7057, Medina, Kossuth L. u. 24.  
A Felügyelő Bizottság tagjai közül az első ülésen elnököt választ. 



 

 
A kuratórium tagjainak megbízatása megszűnik:  
- a tag halálával, 
 - a tag visszahívásával abban az esetben, ha tevékenysége az alapítvány célját veszélyezteti,  
- megbízásról való lemondással,  
- a közalapítvány megszűnésével.   
 
A közalapítvány megszűnik:  
- ha az alapítványi cél megvalósulása lehetetlenné válik  
- ha más alapítványba beolvad  
- ha a bíróság az alapítványt megszünteti.  
 
Záró rendelkezések:  
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és 
pártokat nem támogat.  
A közalapítvány jogi személy. Az Alapítónak tudomása van arról, hogy a közalapítvány a 
Tolna Megyei Bíróságnál történő nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Alapító a közalapítvány 
jelen okiratát a Belügyi Közlönyben közzé teszi. Jelen alapító okiratban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.  
Az Alapító Okirat 1998. december 17-én aláírt –módosításokkal-egységes szerkezetbe foglalt 
szövege hiteles.  
Az Alapító nevében:                     

Vén Attila  
Medina község polgármestere 

Záradék I.:  
Az Alapító Okirat módosítását-az egységes szerkezetű Okiratot-Medina Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 36/2011. (II.9.) számú határozatával fogadta el.  
Medina, 2011. február 23.  

                                                                 Vén Attila sk. 
                                                                      Medina Község polgármestere  

Záradék II.:  
Az Alapító Okirat módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Medina 
Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012.szeptember 26-án megtartott ülésén, a 
200/2012 (IX.26.) számú határozatával fogadta el.  

Medina, 2013. február 18.        
Vén Attila s.k. 

Medina község polgármestere  
Záradék III.:  
Az Alapító Okirat módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Medina 
Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014.november 17-én megtartott ülésén, a 
111/2014 (XI.17.) számú határozatával fogadta el.  
Medina, 2014. november 17.                

Vén Attila s.k. 
                                                         Medina község polgármestere  

Záradék IV.:  
Az Alapító Okirat módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Medina 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.április 28-án megtartott ülésén, a 
36/2015.(IV.28.) számú határozatával fogadta el.  



 

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások 
alapján hatályos tartalmának. 
Medina, 2015. április 28.                        
                                                                                          Vén Attila  
                                                                       Medina község polgármestere  


