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A határozat meghozatala minősített
szavazattöbbséget igényel!

JAVASLAT
A Zagyva völgye emberi környezetért alapítvánnyal kapcsolatos
döntés meghozatalára

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. májusi ülésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
Előkészítette: Szklenár Katalin

Tisztelt Képviselő- testület!
A Pásztói Polgármesteri Hivatal, az Északmagyarországi Környezetvédelmi Egyesülés, az Invarex
Kft., a Tuzson János Környezetvédelmi Központ 1991. júliusában megalapította a Zagyva-völgye
emberi környezetért alapítványt. Ez a hivatalt, mint költségvetési szervet fenntartó önkormányzat
Képviselő-testületének hozzájárulása nélkül történt polgármesteri döntéssel.
Az alapítvány célja:
 A Zagyva folyó völgyében az emberi környezet megóvása,
 a Zagyva völgyben a környezetre veszélyes szennyeződések, ártalmak és más károsodások
okainak feltárása,
 a környezeti károsodások megelőzése, csökkentése, illetőleg megszüntetése, módjának és
feltételeinek megállapítása,
 a feltételek megteremtéséhez a közösségi összefogás elősegítése, szervezése, propaganda és
pályázatok benyújtása útján,
 a Zagyva folyó vízminőségének a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő helyreállítása,
fenntartása.
2013. május 16-án megkeresés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz azzal a céllal, hogy a szervezeti
ügyeket az alapítvánnyal kapcsolatban rendbe kell tenni, a megküldött dokumentumokat
mellékeljük. (1. számú melléklet)
Az alapítók közül az Invarex Kft. és a Tuzson János Környezetvédelmi Központ megszűnt. Az
Északmagyarországi Környezetvédelmi Egyesülés felszámolás alatt van, melynek helyére az
Egyesülés vezetésével egyetértésben a felszámoló alapítót jelöl ki végleges jelleggel.
Fentiek alapján változás bejegyzést kell eszközölni a Heves Megyei Törvényszéknél.
Jelenleg az alapítók közül az alapítványban csak a Pásztói Polgármesteri Hivatal maradt. Eddig az
alapítvány működéséről semmit nem tudtunk az alapító okiratban foglalt kuratóriumi ülésekről,
alapítványi vagyon gazdálkodásával kapcsolatos beszámolókról sem. Az alapítvány határozatlan
időre alakult, csak akkor szűnik meg ha vagyona elenyészik.
A Polgármesteri Hivatalnak a Ptk. szerint lehetősége van arra, hogy az alapítói jogok gyakorlására
más természetes személyre vagy jogi személyre kijelölést tegyen. A mellékelt 2. számú nyilatkozat
alapján az alapítói kijelölést vállalja az Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi
Központ Alapítvány. Javasoljuk az alapítói jogokat az alapítványra átruházni.

Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Zagyva völgye emberi környezetért
alapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pásztói Polgármesteri
Hivatal az Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítványt jelölje ki A
Zagyva völgye emberi környezetért alapítványban birtokolt alapítói jogainak gyakorlására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az e határozat mellékletét képező
nyilatkozat és az átvezetéssel kapcsolatos jogi okiratok aláírására.
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A határozati javaslat törvényes!
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