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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 3-án 18 óra 5 
perctől tartott rendkívüli, nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem  
 
Jelenlévők: 
 
Juhász Csaba polgármester 
Rácz József alpolgármester 
Bucsi István képviselő 
Farkas Örs képviselő 
Hajbin Tímea képviselő 
 
dr. Matota Kornél jegyző  
 
Vendégek:  
 
dr. Kállai Hedvig 
Cseh-Szombathy Balázs 
 
Juhász Csaba polgármester: köszönti a megjelenteket, megnyitja a nyilvános testületi ülést. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Szollár László képviselő úr és 
Cifka János képviselő úr igazoltan van távol. Kéri a napirend előtti hozzászólásokat. 
 
Nincs hozzászólás. 
 
 
Javasolt napirend 
  
 

1. A „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
    Előterjesztő: dr. Matota Kornél jegyző 
 
2. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
    Előterjesztő: dr. Matota Kornél jegyző 
 
3. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
    Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 
 
4. Egyebek 
 
5. Zárt ülés – Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
    Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 
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Juhász Csaba polgármester: javasolja, hogy az Egyebek napirendi ponttal kezdjük a 
képviselő-testületi ülést, a két vendég miatt. Aki a napirendek sorrendjének 
megváltoztatásával egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirend módosítását. 
 
Juhász Csaba polgármester: a napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselő-
testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1. Egyebek 

 

Óvoda Alapítvány 

 

Juhász Csaba polgármester: megkeresés történt az óvodás gyerekek szülei részéről. 
Alapítványt szeretnének létrehozni, mely elindításához 150 ezer forintra van szükség, melyből 
50 ezer forint áll a rendelkezésükre. A fennálló 100 ezer forintot kérik támogatásként az 
Önkormányzat részéről. Szeretne tájékoztatást kérni a jelenlevő dr. Kállai Hedvigtől, aki a 
leendő alapítvány kuratóriumának elnöke, miért van szükség az alapítványra, hiszen számos 
lehetőség van az óvoda támogatására. Például a Tordas Községért Közalapítványon keresztül 
is. 

dr.Kállai Hedvig: szerette volna megnézni a Tordas Községért Közalapítvány beszámolóját, 
de sajnos nem tudta elérni az oldalt. 

Juhász Csaba polgármester: az alapítványnál személyesen is megtekinthető. 

dr.Kállai Hedvig:  akkor valószínűleg az Ő informatikai rendszerében van a hiba. Az óvodai 
alapítványt elsősorban azért szeretnék létrehozni, hogy biztosítva legyen olyan anyagi forrás, 
amelyet teljes egészében az óvodai szükségletekre fordíthatnak. Tisztában van azzal, hogy az 
Önkormányzat korlátozottan tud forrásokat biztosítani az óvoda részére. Az udvar megfelelő 
használatba vételéhez is két évet kellett várni, a gyerekek egy kis betonozott részen tudtak 
csak játszani. A szeptemberi szülői értekezleten merült fel az alapítvány megalakításának 
lehetősége. A szülök nagy számban támogatták az ötletet. 

Juhász Csaba polgármester: az intézmény vezetőjével volt egyeztetés? Kaptak 
tájékosztatást arról, hogy kapnak bizonyos összeget fejlesztésre? Most kaptak 3 csúszdát. 

dr.Kállai Hedvig:  igen volt egyeztetés, de a csúszdákról nem tudott. Semmilyen formában 
nem tájékoztattak senkit a csúszdák érkezéséről. A bejegyzési kérelem még előtte be lett adva. 

Juhász Csaba polgármester: körülbelül 5 millió forint értékű fejlesztés várható még az 
óvodában. Az udvar valóban nem készült el rövid időn belül, de sajnos az építkezés teljes 
mértékben kimerítette az erre a célra szánt összeget. Újra fel kellett állni ebből a kiadásból és 
a falu más területén is szükség volt fejlesztésére. 
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Hajbin Tímea képviselő: nehezményezi az udvarra tett megjegyzést, mert úgy gondolja a 
régi óvodai körülményekhez képest nagyon nagy előrelépés történt, még ha az udvar később 
is készült el. Valószínűleg nincsen tisztában a régi csoportszobák körülményeivel. 

dr. Kállai Hedvig:  sajnálja, nem bántó megjegyzésnek szánta. 

Farkas Örs képviselő: hány fő adta össze az 50 ezer forintot? 

dr. Kállai Hedvig:  nem tudják, mert egy urnában gyűjtötték az adományokat, anonim 
módon. Formálisan három szülő szerepel az alapító okiratban. 

Farkas Örs képviselő: úgy gondolja, hogy, ha az Önkormányzat megadja ezt a támogatást, 
szinte Ő lenne az alapító. Mindenképpen nagyon jó kezdeményezésnek és támogatható 
dolognak tartja az alapítvány létrehozását, de az lenne a lényege, hogy a szülők adják össze 
ezt az összeget. 

Hajbin Tímea képviselő: érti, hogy valamilyen módon szeretnék támogatni az óvodát, de ezt 
más formában kellene tenni. A Közalapítványon keresztül is van lehetőség. Felhívja a 
figyelmét, hogy milyen költségekkel jár egy alapítvány kezelése, lehet számítani az 1%-okra, 
de ez nagyon kis összeg, a kiadásokhoz képest. 

Farkas Örs: ezeket a forrásokat, amire számítanak másként is fel lehet használni. Megvannak 
ezen a téren a bejáratott formák. 

dr. Kállai Hedvig:  úgy gondolja, hogy a szülők összefogásából tudják fedezni a költségeket 
és van olyan szülő is aki, a munkájával támogatja az alapítványt. Az iskola alapítványa a 
Bábel Alapítvány is nagyon sikeresen működik. 

Hajbin Tímea képviselő: a Bábel Alapítványban nagyon sok munka van és ott is 
előfordultak, főleg kezdetekben problémák a támogatásként felajánlott munkákkal. Önkéntes 
munkát nem fognak éveken át biztosítani a szülők. Fontosnak tartja kiemelni, hogy egy 
iskolába 8 évig járnak a gyerekek, így a szülők is hosszabb távon vesznek részt az iskola 
dolgaiban, míg egy óvodába csak 3-4 évet. 

Juhász Csaba polgármester: személyes tapasztalata alapján, számos lehetőség van az óvoda 
javára pénzt gyűjteni, melyet közvetlenül az óvoda kap meg. 

dr. Kállai Hedvig: úgy érzi, örülni kell annak, hogy elindult egy ilyen kezdeményezés. 

Farkas Örs képviselő: úgy tűnhet, mintha ellenvetésük lenne ez ellen, de erről szó sincsen, 
csak szeretnék felhívni a figyelmüket az előttük álló akadályokra, nehézségekre.  

dr. Kállai Hedvig:  az egyéb pénzgyűjtési lehetőségek is sok energiát, munkát emésztenek fel. 

Juhász Csaba polgármester: van javaslat, hozzászólás? 

Nincsen 

Juhász Csaba polgármester: aki támogatja, hogy az Önkormányzat 100 ezer forinttal segítse 
az Óvoda Alapítványát, kéri kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 tartózkodás szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2013. (XII. 3.) számú határozata 

az óvodás gyermekek szüleinek kérelméről 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el azt a határozati javaslatot, 
mely szerint a tordasi óvodás gyermekek szüleinek kérését támogatja, s az általuk 
létrehozandó alapítványt 100.000 Ft összegű egyszeri adományban részesíti. 
 
 
 

2014. évi rendezvényterv 

 

Juhász Csaba polgármester: kiküldésre került a Kulturális Bizottság részére a 
rendezvényterv, melyet el is fogadtak. A piaci időpontokkal egyeztetve lett? 

Cseh-Szombathy Balázs: igen. 

Juhász Csaba polgármester: kaptunk egy hozzávetőleges, rendezvény költségvetés 
tervezetet. 

Cseh-Szombathy Balázs: amik nincsenek benne a táblázatban azok a kötelező IKSZT-s 
rendezvények, mint például az agrárszak tanácsadás, vállalkozói tanácsadás stb. Ezek 
folyamatosan alakulnak, ezért nem szerepelnek a táblázatban, nem tudni, hogy mikor lesz 
pontosan, hiszen ezek a programok úgy vannak meghatározva, hogy negyedévente, félévente 
kell tartani.  

Hajbin Tímea képviselő: kéri, hogy a Kisbíróban jelenjen meg az ilyen programok 
időpontja. 

Farkas Örs képviselő: az iskolával is minden program legyen egyeztetve. Minden állami 
ünnepség az adott napon legyen. Egy előző évben elég komoly kritikát kapott a testület, tehát 
ragaszkodjunk ezekhez az időpontokhoz.  

Hajbin Tímea képviselő: az IKSZT kötelező programjai bele vannak számolva a működési 
költségvetésben vagy plusz költségek?  

Cseh-Szombathy Balázs: próbált olyan előadókat találni, akik ingyen eljönnek és mások 
számára érdekes, aktuális témáról beszélnek.  

Juhász Csaba polgármester: az előrejelzések szerint lesz lehetőség pályázni IKSZT 
működési programokra. Van olyan angol nyelvtanfolyam, ahol más cég nyert pályázatot és 
bérleti díjat fizetnek a helységért. 

Hajbin Tímea képviselő: a kötelező programokra kell keresni előadókat?  

Cseh-Szombathy Balázs: vannak olyan előadók akiknek, kötelezően kell tartani bizonyos 
időközönként előadást, tehát kölcsönös megegyezés van. Folyamatosan egyeztet az 
előadásokkal kapcsolatban. A kötelező közművelődési programok közé be tudja sorolni a falu 
rendezvényeit és az állami rendezvényeket. Ifjúsági és nyugdíjas programokhoz sem gond 
rendezvényeket találni, mert ezek már itt a faluban működő események. A többit pedig 
aktuálisan próbálják kialakítani. 

Juhász Csaba polgármester: lehetett pályázni kulturális közfoglalkoztatásra 100%-os 
támogatással. Két kolléga lett felvéve, Mocsonoki Gergely, aki a fiatalokat fogja bevonni a 
rendezvényekbe és Sotkovszky Annamária, aki az időseket. A közfoglalkoztatás kapcsán 
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megjegyzi, hogy a téli közfoglalkoztatás során 7 ember lett felvéve. Megállapodás szerint egy 
hónapot dolgoznak, majd 4 hónapot iskolába járnak. Az Ő foglalkoztatásuk is 100%-ban 
támogatott. 

Kérdés a rendezvénytervvel kapcsolatban?  

dr. Matota Kornél jegyző: jelezte, hogy várhatóan április-május illetve október elején 
lesznek a választások, ezeken az időpontokon feltétlenül szükség van a Művelődési Házra, 
egy-két nappal előtte be is kell rendezni a helyiségeket. 

Juhász Csaba polgármester: ha nincsen több kérdés, aki elfogadja a 2014. évi 
rendezvénytervet, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2013. (XII. 3.) számú határozata 

a 2014. évi rendezvényterv elfogadásáról 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi 
rendezvénytervet elfogadja. 
 
 
Juhász Csaba polgármester: további sikeres működést kíván.  

 

Horváth Mária Katalin lakástámogatási kérelme 
 
Juhász Csaba polgármester: ismerteti a kérelmet. Megnézték a Dózsa György úti ingatlant, 
mely a szülői ház volt, megállapították, nem alkalmas arra, hogy két kisgyermekkel éljenek 
ott.  
 
Rácz József alpolgármester: két kisgyerekkel fent tudja tartani a lakást?  
 
Hajbin Tímea képviselő: a többi lakás, bérleti szerződése mikor jár le?  
 
Juhász Csaba polgármester: utána fognak nézni. A családi házat jelenleg is árulják.  
 
Hajbin Tímea képviselő: úgy gondolja, határozott időre kiadható számára. Kéri, hogy az 
összes önkormányzati lakás, bérleti szerződését nézzék át. 
 
Farkas Örs képviselő: egyetért, hogy egy évre kiadható.  
 
Juhász Csaba polgármester: aki támogatja a lakástámogatási kérelmet, a 2015. április 30-ig 
történő bérbeadást, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2013. (XII. 3.) számú határozata 

Horváth Mária Katalin lakástámogatási kérelméről 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Horváth Mária 
Katalin lakástámogatási kérelmét és kiutalja 2015. április 30-ig a Tordas, Sajnovics tér 3. 
szám I. emelet 3. ajtó (248/1 hrsz.) alatti lakást. A Bérlő a bérleti díjat havonta előre 
esedékesen – az önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a tárgyidőszak 10. napjáig 
köteles megfizetni készpénzben vagy az önkormányzat bankszámlájára való átutalással. 
A szerződés egyéb kérdései tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 
A szerződés megkötéséről, a közművek átírásáról a jegyző és a polgármester gondoskodik. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
Takácsné Fekete Judit lakástámogatási kérelme 
 
Juhász Csaba polgármester: kéri, aki támogatja Takácsné Fekete Judit lakástámogatási 
kérelmét, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület 4 nem, és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2013. (XII. 3.) számú határozata 

Takácsné Fekete Judit lakástámogatási kérelméről 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Takácsné 
Fekete Judit lakástámogatási kérelmét. 
 
 
Juhász Csaba polgármester: ismerteti a lakásbérleti szerződések felülvizsgálatáról szóló 
határozati javaslatot, kéri aki egyetért a javaslattal kéz feltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2013. (XII. 3.) számú határozata 

lakásbérleti szerződések felülvizsgálatáról 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja felül az 
önkormányzati lakásokat használók szerződéseit. 
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Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 
 
 
Defibrillátoros csapat támogatása 
 
Juhász Csaba polgármester: aki úgy dönt, hogy 180 ezer forinttal támogatja a defibrillátoros 
csapatot, kéri kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület 5 tartózkodás szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2013. (XII. 3.) számú határozata 

a defibrillátoros csapat támogatásáról 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el azt a határozati javaslatot, 
mely szerint a defibrillátoros csapatot 180 ezer forintos támogatásban részesíti. 
 
 

 

Juhász Csaba polgármester: jelzi, hogy a 2012. évi határozatok szinte mindegyike végre lett 
hajtva. Felsorol néhány határozatot, melyet nem tudtak teljesíteni pályázat sikertelensége 
vagy más okok miatt.  

A kerékpárúttal kapcsolatos ügyek még folyamatban vannak. A tornaterem és az egészségház 
külső felújítására benyújtott pályázattal sem nyertünk.  

A helyi építési szabályzattal kapcsolatban tervezni kell módosításokat, mert az építési törvény 
és sok szabály megváltozott. 

Juhász Csaba polgármester: előzőekben döntött a testület az Önkormányzati fejezeti 
tartalék pályázat beadásával kapcsolatban, 10 millió forintot kaptunk. Még nem tisztázódott, 
hogy mire van lehetőség felhasználni, ez rövidesen kiderül. 

A LEADER-en belül, adtunk be támogatási kérelem, sport és játéktér fejlesztés céljára. Ebből 
csak a Gesztenyesor mellett húzódó 1,5 méteres járda valósulhat meg. A rendezvényekkel 
kapcsolatos pályázatunk is részben nyert.  

A KEOP-os pályázattal is nyertünk, mely az iskola hőszigeteléséhez kapcsolódik. 

A labdarúgó szakosztály nagyon kedvezményes áron hozzájutott műfűhöz, 40x20-as pálya 
kialakítására elegendő ez a mennyiség. 

Juhász Csaba polgármester: az egyebekhez valakinek még van hozzászólása?  

Farkas Örs képviselő: a labdarúgásnál véget ért az őszi szezon, ahol Tordas veretlenül, két 
döntetlennel zárta az évet. Gratulál a vezetőségnek. Örömre ad okot, hogy az utánpótlás 
létszáma nőtt.  



Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Nyílt Ülése – 2013. december 3. 

8 
 

Bucsi István képviselő: a Gesztenyés út kitakarításával kapcsolatban szeretné jelezni, hogy 
Molnár László vállalná ezt a munkát a hulladék fa ellenében. Tavasszal pedig ki kellene 
forgatni a tuskókat, ezzel növelve a szántó területet. 

dr. Matota Kornél jegyző: kiküldte a Fejér Megyei Kormányhivatalnak a tájékoztató levelét, 
mely a képviselő-testület által feltett kérdésekre érkezett válaszul, a zárszámadási rendelettel 
kapcsolatban. Nagyjából arról van benne szó, hogy azt a beszámolót kell elfogadni a 
képviselő-testületnek, amelyet előzetesen az Államkincstárnak már leadtunk. 

dr. Matota Kornél jegyző: az adók jelenlegi állásáról szeretne még tájékoztatást adni. 
Májusban összesen 46,8 millió forint volt a kintlévőségünk, ebből 12,3 millióval sikerült 
csökkenteni. Sajnos a szeptemberi időszak, amikor újabb határidő volt, illetve májusban az 
iparűzési adóbevallások következtében nőtt a kintlévőség állományunk, az adók területén 39 
millió forint, a pótlék 7 millió 437 ezer forint, szemétszállítási díj 1 millió 95 ezer forint, 
csatorna kintlévőség 2 millió 842 ezer forint. 223 olyan személy van, akinek a tartozása 
meghaladja az 5 ezer forintot. Jelenleg 131 adózóval szemben folyik valamilyen végrehajtási 
eljárás. 

 

 

2. A „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
 

Juhász Csaba polgármester: ügyészségi vizsgálat során több módosítási javaslatot kaptunk, 
a jogászunk megvizsgálta ezeket a javaslatokat. Ez alapján készült egy előterjesztés, mely 
kiküldésre került.   

Ezzel kapcsolatban kérdés?  

Nincsen. 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a módosításokkal, kéri kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2013. (XII. 3.) számú határozata 
a „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
I. 
Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tordas Községért” Közalapítvány 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
- Az alapító okirat preambulumából törlésre kerül az alábbi rész: „és a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint.” 
 
- Az alapító okirat 5. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Közalapítvány 
közhasznú tevékenysége során közreműködik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
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2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott önkormányzati feladatok 
ellátásában.” 
 
- Az alapító okirat 5. pontjának 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Közalapítvány 
az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (1993. évi III. 
törvény 56. § (1)-(2) bekezdés, 2011. évi CCXI. törvény 1-6. §,  56/2011. (XII. 
31.) NGM rendelet 1. számú melléklet 87301, 873011 és 873019 szakfeladat), 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2011. évi CXC. 
törvény 1-2. § és 4. § (1) bekezdés a)-u) pontja), 

• kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
pont), 

• kulturális örökség megóvása (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
7. pont, 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdés), 

• műemlék védelem (2001. évi LXIV. törvény 28. §), 
• természetvédelem, állatvédelem (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 5. és 7. pontja, 1998. évi XXVII. törvény 42. §), 
• környezetvédelem (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pont), 
• sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység kivételével (2004. évi I. törvény 49. §), 
• közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 

katasztrófa-elhárítás (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 12. 
és 18. pontja, valamint 17. § (1) bekezdése), 

• közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehető – szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a)-b) 
pontja), 

• közforgalom számára megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartásához és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 2. pontja). 

 
- Az alapító okirat 9. pontjából törlésre kerül az alábbi rész: „A Közalapítvány vagyonából a 
Kuratórium által évente meghatározott összeg használható fel működési költségekre.” 
 
- Az alapító okirat 10. pontjából törlésre kerül az alábbi rész: „A Közalapítvány éves 
pénzügyi terv szerint gazdálkodik, amely a várható bevételeket és a kiadásokat oly módon 
tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek.” 
 
- Az alapító okirat 10. pontjának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Közalapítvány 
éves beszámolót és ahhoz kapcsolódóan közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a 
Felügyelő Bizottság véleményez.” 
 
- Az alapító okirat 11. pontjának 3. bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, annak veszélyeztetése nélkül folytathat, gazdálkodása során elért eredményét nem 
oszthatja fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt közhasznú tevékenységekre 
fordítja.” 
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- Az alapító okirat 11. pontjának 3. bekezdése - az első mondatát követően – az alábbi 
mondattal egészül ki: „Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
vagy a létesítő okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez.” 
 
- Az alapító okirat 11. pontja 10. bekezdésének 1. és 2. mondatában, valamint a 12. 
bekezdésében a „közhasznúsági jelentés” kifejezés „ közhasznúsági melléklet”  kifejezésre 
módosul. A 11. pont 11. bekezdésben a „közhasznúsági jelentést” kifejezés „közhasznúsági 
mellékletet” kifejezésre módosul. 
 
- Az alapító okirat 12. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1. a Közalapítvány éves beszámolójának elfogadása, 
2. az önkormányzati költségvetési és a pályázati támogatások igénylése, 

szerződések megkötése, 
3. a Kuratórium elnöke és tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai igazolható 

költségének megtérítésére vonatkozó szabályzat megállapítása, 
4. a közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint a közhasznúsági mellékletnek, a 

tevékenység és gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatos döntések, azzal, hogy a beszámoló nyilvános, 

5. a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás, 
6.  minden egyéb ügy, amelyet jogszabály, vagy jelen Alapító Okirat a Kuratórium 
 hatáskörébe utal. 

 
- Az alapító okirat 12. pont 6. bekezdést követően az alábbiakkal egészül ki: „Más közhasznú 
szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Közalapítvány 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 vámtartozást 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.” 
 
- Az alapító okirat 12. pont 11. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Kuratóriumi 
tagság megszűnik a Közalapítvány megszűnésével, megszüntetésével, a tag lemondásával, 
összeférhetetlenség beálltával, elhalálozással.” 
 
- Az alapító okirat  12. pont „A Kuratórium működésének alapvető szabályai” fejezet 13. 
bekezdésének 3. mondata az alábbiak szerint módosul: „A nyilvántartásban fel kell tüntetni a 
határozatok tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát a szavazás számszerű eredményét, - a 
döntést támogatók és ellenzők arányát (ha lehetséges, személyét) -  a végrehajtási határidőt, a 
végrehajtásért felelős személy nevét.” 
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- Az alapító okirat 12. pont „Felügyelő Bizottság” fejezete az első mondatot követően az 
alábbi mondattal egészül ki: „A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési hatáskörének gyakorlása 
keretében a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet.” 
 
- Az alapító okirat 12. pont „Felügyelő Bizottság” fejezete az első bekezdést követően az 
alábbiakkal egészül ki: 
„A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb 
szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.” 
 
- Az alapító okirat 12. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Ha a Kuratórium 
a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet értesíteni, s erről 
egyidejűleg az alapítót is tájékoztatni.” 
 
- Az alapító okirat 13. pont 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Közalapítvány 
bankszámlája feletti rendelkezésre, utalványozásra a Kuratórium elnöke jogosult.” 
 
- Az alapító okirat 14. pont 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Jelen Alapító 
Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény alapítványra vonatkozó szabályai, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, továbbá 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezései az irányadóak.” 
 
- Az alapító okirat záradéka az alapító képviselőjének neve fölé kerül, s kiegészül az alábbi 
mondattal: „Az alapító okirat módosítására az alábbi pontokban történt változások miatt került 
sor: preambulum, 5. pont és 9-14. pont.” 
 
II. 
Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tordas Községért” Közalapítvány 
alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

3. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

Juhász Csaba polgármester: gyökeresen átalakul az önkormányzati pénzügyi rendszer. 
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dr. Matota Kornél jegyző: három ellenőrzés van előírva, egyrészt a vagyongazdálkodás 
ellenőrzése, másrészt a belső kontroll rendszer kialakításának ellenőrzése és egy 
utóellenőrzés. 

Juhász Csaba polgármester: kérdés, hozzászólás? 

Nincsen  

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a 2014.évi belső ellenőrzési tervet, kéri 
kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2013. (XII. 3.) számú határozata 
 a 2014. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2014. évi belső 
ellenőrzési tervet. 
 
Felelős: polgármester, jegyző, belső ellenőr 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
4. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
 
Juhász Csaba polgármester: kérdés, hozzászólás? 
  
Nincsen. 
 
Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a 2014. évi munkatervet, kéri kézfeltartással 
jelezze. 
 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2013. (XII. 3.) számú határozata 
a 2014. évi munkaterv elfogadásáról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi munkatervet 
elfogadja. 
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Juhász Csaba polgármester: idén is lesz Mikulás ünnepség a Művelődési Házban, kis 
ajándékkal kedveskedünk a gyerekeknek. A régi hagyományokhoz hűen az időseket is 
megajándékozzuk karácsonykor. 
 
Juhász Csaba polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? 
 
 
Nincs hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 19 óra 58 perckor bezárja a nyílt ülést. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Juhász Csaba dr. Matota Kornél 
 polgármester jegyző 


