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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a 2014.május 28. napján megtartott ülésén döntött arról , hogy a „Zalahalápért
Közalapítvány” ( a továbbiakban: Alapítvány ) közhasznú jogállását a egyesülési jogról , a
közhasznú jogállásról , valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV törvény előírásai szerint fenn kívánja tartani. Ennek érdekében döntött az
Alapítvány alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről. A módosított alapító okirat és
mellékletei a törvényes határidőn belül megküldésre került a Veszprémi Törvényszéknek.
A Törvényszéken a közhasznúsági nyilvántartásba vételi eljárás megindult , aminek keretében
hiánypótlási felhívást kaptunk. A felhívás értelmében az alapító okiratot további
rendelkezésekkel kell kiegészíteni , a kuratórium tagjainak a tisztséget elfogadó nyilatkozatait
meg kell újítani , továbbá az Alapítvány 2013.évi közhasznúsági beszámolóját és annak
mellékleteit be kell csatolni a Törvényszéknek.
A mellékelt egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat - reményeink szerint – tartalmazza a
közhasznú jogállás
bejegyzéséhez , megrősítéséhez szükséges rendelkezéseket. A
kuratóriumi tagok az új elfogadó nyilatkozatokat aláírták , a 2013.évi közhasznúsági jelentést
a kuratórium elnöke átadta.
Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést és annak mellékleteit
szíveskedjen
megtárgyalni
és
a
határozati
javaslatot
elfogadni
!
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Határozatot

Zalahaláp
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete , mint a Veszprémi
Törvényszéken
1305.
számon
nyilvántartott
„Zalahalápért”
Közalapítvány alapítója - figyelemmel a
Veszprémi
Törvényszék
8.Pk.60.073/2013/14. számú végzésében
foglaltakra - az egyesülési jogról , a
közhasznú jogállásról , valamint a civil
szervezetek
működéséről
és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény előírásai szerint előkészített
módosítását , valamint az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot
megtárgyalta , és az előterjesztett okirat
tervezetekkel megegyező tartalommal
elfogadta.
Felkéri a
polgármestert , hogy a
közhasznú jogállás bejegyzése iránti
kérelmet
a
törvényben
előírt
mellékletekkel együtt nyújtsa be az
illetékes Veszprémi Törvényszékhez.
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