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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Városban –egy kivételével– valamennyi óvoda támogatására létrejött már olyan 
alapítvány, amelynek célja, hogy az óvodába járó gyermekek nevelési körülményeit, lehetıségeit 
javítsa, gyarapítsa. Sok esetben az alapítványok által győjtött pénzbıl kerülhet sor az óvodák 
renoválására, új játékok, bútorok beszerzésére, ami nagy segítséget jelent a nehéz pénzügyi 
viszonyok között mőködı intézményeknek. 

Városunk egyik leghátrányosabb helyzető óvodája, a Hunyadi Téri Óvoda gyermekeinek 
támogatására még nem jött létre alapítvány. Az óvodába sok hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzető gyermek jár, akiknek szülei – a munkaerejükön, kétkezi munkájukon felül – 
többnyire nem tudnak anyagi eszközökkel hozzájárulni az óvoda mőködéséhez. Az óvoda 
renoválása is ilyen szülıi összefogással valósulhatott meg, ahol a szülık maguk segítettek kifesteni, 
kitakarítani az óvoda épületét, ık hozták rendbe az udvari játszóeszközöket. 

Annak érdekében, hogy a Hunyadi Téri Óvodába járó gyermekek is a lehetı legtöbb 
támogatást megkaphassák, célszerőnek látjuk segíteni az óvodát azzal, hogy Békés Város 
Képviselı-testülete létrehozza a Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítványt a Ptk. 74/A-74/G. 
§-ai alapján. Az alapító okirat elkészült, melyet az elıterjesztés mellékleteként eljuttattunk a T. 
Testület számára. 

Az alapító Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete, az alapítvány javára rendelt 
alapítói vagyon összege 20.000,- Ft. A kezelı szerv az öt fıbıl álló kuratórium, melynek 
összetételére az alábbi javaslatot teszem: 

- elnöke: Tokai Ferencné tagóvoda vezetı,  
 - titkára: Farkas Istvánné tagóvoda vezetı helyettes,  

- tagja: Izsó Gábor polgármester,  
 - tagja: Lakatos Gyuláné szülıi munkaközösség elnöke,  
 - tagja: Lakatos Gyula szülı. 
 
Az alapítvány közhasznú, nyílt alapítványként fog mőködni, ahhoz bárki csatlakozhat, és az eseti 
felajánlásokon felül a késıbbiekben, a jogszabályi feltételek teljesülése esetén fogadhatja majd az 
adózók 1%-os SZJA felajánlásait is. 

Kérem a T. Képviselı-testülettıl a határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a jegyzıkönyv … számú 
mellékletét képezı Alapító Okiratot, és az abban foglalt feltételek szerint létrehozza a 
Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítványt. Az Alapítvány javára 20.000,- Ft-ot rendel 
alapítói vagyonként. Egyben felhatalmazza polgármesterét, hogy az alapítvány létrehozásához 
szükséges további intézkedéseket tegye meg. 

Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. október 18. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


