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ELŐTERJESZTÉS 

 

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 25. napján tartandó soron következő ülésére 

 

 

Tárgy: „Regio Pelso” Közalapítvány tagsággal kapcsolatos döntés 

Előkészítette: Virág Anikó ig. ea. 

Előterjesztő: Tömör István polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Regio Pelso” A Balaton Keleti Térsége Környezetéért, Gyermekeink Élet Minőségéért, 

Jövőjéért Közalapítvány kuratóriuma arról döntött, hogy a Közalapítványt tovább kívánja 

működtetni, mivel a „Leader” pályázatok kivitelezése során hatékony háttérintézményként 

működhet, illetve szakemberei és kapcsolatai felhasználásával egyéb pályázatok esetében is 

hatékony segítséget nyújthat.  

 

A Közalapítvány további működtetésének a feltétele az alapító okirat jogszabályi előírásnak 

megfelelő módosítása, amihez alapvető a tagok státuszának és adatainak pontosítása – ezért 

képviselő-testületi határozatba foglalt döntést kérnek a tag önkormányzatoktól, hogy fenn 

kívánják-e tartani a tagságukat a Közalapítványban. A tagság feltétele az alapszabály 

módosításának a díját fedező, lakosságszám-arányosan megállapított tagdíj befizetése.  

 

A tagdíj összege igenlő válasz esetén 68.000.- Ft/év, mely a korábbi évek tagdíjával azonos 

összegben került megállapításra.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a közalapítványi 

tagságról, illetve a tagdíj összegének biztosításáról dönteni szíveskedjen. 

 

Balatonkenese, 2016. február 17. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Tömör István      Jurics Tamás 

polgármester           jegyző 
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Határozat-tervezet: 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2016. (……..) határozata 

 

„Regio Pelso” Közalapítvány tagsággal kapcsolatban 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Regio Pelso” 

A Balaton Keleti Térsége Környezetéért, Gyermekeink Élet Minőségéért, Jövőjéért 

Közalapítványban (8181 Berhida, Veszprémi u. 1 – 3.) tagságát fenn kívánja tartani  

vagy 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Regio Pelso” 

A Balaton Keleti Térsége Környezetéért, Gyermekeink Élet Minőségéért, Jövőjéért 

Közalapítványban (8181 Berhida, Veszprémi u. 1 – 3.) tagságát nem kívánja fenntartani.  
 

2. A tagság feltételeként, az alapszabály módosításának díját fedező, lakosságszám-

arányosan megállapított 68.000.- Ft/év tagdíj összeget az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében biztosítja.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásról szóló megállapodás aláírására.   

 

Határidő:  2016. március 15. 
Felelős: Tömör István polgármester 


