1

„Harmonikus Életért” Közalapítvány
Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Alulírott Beró László polgármester Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint alapító nevében az 1994. április 29-én létrehozott „Harmonikus Életért” Közalapítvány
alapító okiratát a mai napon, 2018. december 13-án Almásfüzitő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról szóló 179/2018. (XII. 13.) AK Kt. határozata alapján módosítom az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
(továbbiakban: Ptk.) felhatalmazása alapján a következő feltételek szerint:
A „Harmonikus Életért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításait vastagon és döntve
szedve jegyzem.
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a község
lakosságának egészségügyi, az egészségesebb életmódra történő felkészítése, a művelődési és
sport iránti igények magasabb szintű kielégítése jegyében és a környezetvédelmi szempontok
érvényesítésére, ezen célok megvalósításához szükséges anyagi alapok megteremtése és
javítása érdekében az 1994. április 29-én létrehozott „Harmonikus Életért” Közalapítvány
Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el.
Az Alapító dönt:
 a Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról;
 a Kuratórium elnökének kijelöléséről és visszahívásáról;
 az Alapítvány felügyelő szervének megbízásáról és visszahívásáról;
 az Alapító – az Alapító Okiratban – kijelölheti a kezelő szervet.

1.

Általános rendelkezések

1.1. Az alapító neve:
Almásfüzitő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.2. A közalapítvány neve, jellege:
„Harmonikus Életért” Közalapítvány
A közalapítvány nyilvános, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes személy és
szervezet csatlakozhat, ha a közalapítvány céljaival egyetért és azok megvalósítását
anyagi eszközökkel vagy más módon támogatja. A csatlakozás elfogadásához a
közalapítvány legfőbb szervének jóváhagyása szükséges.
1.2.1. Közalapítvány székhelye: 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.
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1.3. A közalapítvány célja:
Almásfüzitő lakossága körében
- betegség megelőző tevékenység, felvilágosítás folytatása,
- az egészségesebb életmód összetevőinek megismertetése, népszerűsítése,
elfogadtatása,
- időskorú, beteg és hátrányos helyzetűek támogatása, életkörülményeik javítása,
- a község intézményein keresztül művelődési, kulturális és oktatási célok –
különösen iskolarendszeren kívüli oktatás, az általános műveltséget bővítő
ismeretterjesztés, és ezeket elősegítő csoportos utazások – támogatása,
- a település szellemi és anyagi értékeinek megóvása, gyarapítása,
- helyi alkotók és pályakezdők támogatása,
- diák és tömegsport rendezvények szervezése és az ilyen jellegű rendezvények
anyagi támogatása,
- környezetvédelem kiemelt kezeléséhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása
- a közalapítvány a megyei és fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem
állít.
1.4. A Közalapítvány közhasznú tevékenysége:
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem,
- környezetvédelem
1.5. Az Alapítvány közhasznú tevékenységei:
Az Alapítvány közhasznú szervezet, mivel tevékenysége során többségében olyan
közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján más
jogszabály állami szerv, vagy helyi önkormányzat feladataként határoz meg. Az
alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közvetlen
alapcél szerinti közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket látja el, illetve
azok ellátásában működik közre.
 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) bekezdésének a)-u) pontjai,
valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
tv. 121. § a)-b) pontjai alapján.
 Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. Az Alapítvány közreműködik az
állami/helyi önkormányzati szervek az épített környezet alakítása és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A. § (2) bekezdése alapján, valamint a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. § (1) bekezdése alapján.
 Közérdekű önkéntes tevékenység. Az Alapítvány közreműködik és szerepet vállal a
társadalom tagjainak szolidaritáson alapuló, az állampolgárok öntevékenységét
kifejező, a személyeknek és közösségeknek más vagy mások javára
ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenység népszerűsítésében,
tájékoztatásban és toborzásban a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. tv. 3. § d) pontja alapján.
 Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása. Az alapítvány cél és
feladatrendszerén keresztül, valamint megvalósuló programjai révén közreműködik
és hozzájárul az egyenlő bánásmód követelményeinek megvalósulásában és az
esélyegyenlőség érvényesítésében különösen a nemzetiségi feladatok, az
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érdekképviselet, a kulturális autonómia, a nemzetiségi oktatás, az anyanyelv és a
nemzetiségi közösséghez kötődőkulturális javak megőrzésére a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 163. § (1) bekezdése alapján.
Részt vesz, segíti és együttműködik a helyi önkormányzatokkal, továbbá más civil
szervezetekkel az ember és környezete harmonikus kapcsolatának fenntartásában, a
környezet védelmében a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet
védelmével kapcsolatos ismeretek oktatásában a természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. tv. 64. § (1) bekezdése alapján, valamint a közterületek tisztántartásával és
a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásában a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 21. §-a alapján.
Részt vesz és közreműködik a gyermek- és az ifjúság egészségügyi gondozása és
egészséges életmódra nevelése, a rendszeres testmozgásra ösztönzése, a környezet
és település egészségügyi feladatok, valamint az egészséges életmód választásához
szükséges ismeretek megszervezése érdekében a helyi önkormányzatokkal és más
civil szervezetekkel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) pontja, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) pontja alapján.
Közreműködésével elősegíti, és nemzetközi kapcsolatokat épít, továbbá
együttműködik más országok – különösen az Európai Unió országainak –
szervezeteivel a vidéki népesség és a kisebbség felemelkedését, életkörülményeit,
esélyeiket javító és erősítő programok kezdeményezésében, kidolgozásában és
megvalósításában.
Tevékenységével hozzájárul a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.
4 §-ában, a 12. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyéni, valamint 19. §-ban
rögzített közösségi jogai érvényesítését célzó programok létrehozásában, továbbá
azok megvalósításában közreműködik e törvény 10. § (4) és (5) bekezdései alapján.
Demokráciafejlesztés, a társadalmi részvétel erősítése a helyi fejlesztésekben, a
fejlesztéspolitikában, a civil szervezetek és helyi közösségek társadalmilag hasznos
és közösségteremtő, közösségfejlesztő tevékenységeinek elősegítése a jogszabályok
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. tv. 2. § (1)
bekezdése és a 7. § (1) bekezdés a) pontja, a 9. § (1) bekezdése és különös
megállapodás esetén a 13. § (2) bekezdésének a) pontja alapján.
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Az egyesület
közreműködik az állami szervek és/vagy önkormányzatok szociális alapellátásokat
és szolgáltatásokat biztosító munkájában, különös tekintettel a felugondnoki
szolgáltatásokra a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
tv. 2. § (1) bekezdésének a) pontja, az 59. § (1) bekezdése és a 60. §-a alapján.
Sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével Az egységes életmód és a szabadidősport
gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági
sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint fogyatékosok sportjának
támogatása a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c), e) és n) pontjai alapján.

1.6. Céljának megvalósítása érdekében a Közalapítvány együttműködésre törekszik a
települési önkormányzatokkal, közművelődési, szociális és oktatási, nevelési
intézményekkel, civil szervezetekkel és mindazon szervezetekkel, melyek az alapítvány
céljait elfogadják és/vagy közvetítik.
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1.7. A
Közalapítvány,
mint
közhasznú
szervezet
nem
zárja
ki,
hogy a kuratórium tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
1.8. A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
vagy a létesítő okiratában meghatározott alapcélok szerinti tevékenységek
megvalósítását nem veszélyeztetve, azok érdekében végez, gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére
fordítja.
1.9. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek
minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei,
fővárosi, önkormányzati választáson jelölt állítása.
1.10. A Közalapítvány kuratóriumának ülései nyilvánosak. Az Alapítvány, mint közhasznú
szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Az
Alapítvány működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát
szórólapokon, körlevélben, e-mail-ben, helyi kiadványokban és egyéb sajtótermékekben
való közzététel útján biztosítja. Az Alapítvány közhasznúsági jelentését az Almásfüzitő
Polgármesteri Hivatalának üzenő tábláján is nyilvánosságra hozza.
1.11. A közalapítványból a fenti célokkal kapcsolatos beruházásokhoz és felújítási jellegű
kiadásokra támogatás nem folyósítható.

2.

A közalapítvány vagyona

2.1. A közalapítvány induló vagyona 100.000 Ft, azaz százezer forint, amelyet az lapító az
alapító okirat aláírásakor bocsátott a közalapítvány rendelkezésére
2.2. A közalapítvány vagyonaként kell nyilvántartani a működés során az alapító újabb
befizetésit és a támogatók által rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket, anyagi
eszközöket, valamint az alapítványi vagyon működtetéséből származó bevételeket.
2.3. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes jogi személy
csatlakozhat, ha a jelen Közalapítvány céljaival egyetért és azt anyagi, vagy bármely
más módon támogatja. A csatlakozók nem válnak alapítókká. Az alapító és a csatlakozó
a Közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.
2.4. Az Alapító a Közalapítványt határozatlan időre hozza létre (Ptk. 3:391. § (1)
bekezdésének a) pontja).
2.5. A Közalapítvány vagyona terhére a Közalapítvány céljának megvalósításával
összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, aki t az alapító
okirat vagy - az alapító okirat rendelkezése hiányában - az erre jogosult közalapítványi
szerv kedvezményezettként megjelöl. Ptk. 3:385. § [A kedvezményezett].
2.6. Az alapító és a csatlakozó abban az esetben lehet a Közalapítvány kedvezményezettje,
ha a Közalapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak
gondozása.
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Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója azonban az esetben lehet a Közalapítvány
kedvezményezettje, ha a Közalapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy
művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása,
egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy
egyéb módon történő támogatása. Ptk. 3:386. § (1)-(2) bekezdései [Az alapító és
hozzátartozója, mint kedvezményezett].
2.7. A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt a Közalapítvánnyal
szemben, kivéve, ha
 az alapító okirat a kedvezményezett személyt, a neki járó szolgáltatást és a
teljesítés időpontját a teljesítéshez szükséges módon meghatározza; vagy
 a Kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a
kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.
 Ptk. 3:387. § [A kedvezményezett Közalapítvánnyal szemben támasztható
igényei].

3.

A közalapítvány szervezete

3.1. Az Alapító
3.1.1. Az Alapító az alapító okiratot indokolt esetben - a Közalapítvány nevének, céljának és
vagyonának sérelme nélkül - módosíthatja.
3.1.2. Az alapító okiratban - kijelölheti a kezelő szervet, illetőleg ilyen célra külön
szervezetet is létrehozhat. A kezelő szerv (szervezet) a Közalapítvány képviselője. Nem
jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az
alapító - közvetlenül vagy közvetve – a Közalapítvány vagyonának felhasználására
meghatározó befolyást gyakorolhat.
3.1.3. Ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti, az
alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki.
3.1.4. A bíróság az ügyész keresete alapján a Közalapítványt megszünteti, ha céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést
meg kellene tagadnia.
3.1.5. A bíróság a Közalapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet)
tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti és az alapító – a bíróság felhívása
ellenére – a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem
jelöl ki.
3.1.6. A megszűnt közalapítvány vagyonát - az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában - a
bíróság hasonló célú Alapítvány támogatására köteles fordítani.
3.1.7. A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére - új Közalapítvány létrehozása vagy más
Közalapítványhoz való csatlakozás céljából - elrendelheti a Közalapítványok
egyesítését, ha ez az érintett Közalapítványok céljainak megvalósításával összhangban
áll.
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3.1.8. A Közalapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően
módosított alapító okiratot is csatolni kell, egyebekben a bíróság eljárására a
Közalapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
3.2. A Közalapítvány vezető szerve, a Kuratórium
3.2.1. A közalapítvány legfőbb ügyvezető szerve, a közalapítvány kezelője a 3 tagú
kuratórium, melynek tagjai a Közalapítvány vezető tisztségviselői.
3.2.2. A Kuratóriumi tagok kijelölése határozott időre, 5 éves időtartamra szól.
3.2.3. A Kuratórium elnökét tiszteletdíj illeti meg, aminek összeg 30.000 Ft/hó.
Egyebekben a Kuratóriumi titkár és további Kuratóriumi tag a feladatát díjazás
nélkül látja el.
3.2.4. A Közalapítványnak nem lehetnek a Kuratóriumban az alapító és közeli hozzátartozói
tagjai.
3.2.5. A Kuratóriumot az alapító jelöli ki. A Kuratórium tagjai újraválaszthatók.
3.2.6. A Kuratórium kijelölése:
A Kuratórium elnöke:
Kissné Cseh Viktória
(születési hely, idő: Szőny, 1971. 06. 04., an.: Horváth Éva, lakcím: 2943 Bábolna,
Radnóti M. u. 33., adóaz. jele.: 8381393779, szem.ig.sz.: 377730 SA)
Kurátorok:



Török Tímea titkár (születési hely, idő: Tatabánya, 1971. 10. 27., an.: Fehér
Klára, lakcím: 2900 Komárom, Arany János u. 17. 3/1, adóaz. jele.:
8382842135, szem.ig.sz.: 253289BE)
Zsömbörgi Zsuzsanna kuratóriumi tag (születési hely, idő: Szőny 1970.08.23.,
an.: Kádár Zsuzsanna, lakcím: 2900 Komárom Guyon Richárd utca 31.,
adóaz. jele.: 8378541819, szem.ig.sz.: 714718LA)

3.2.7. A Kuratórium tagjai a Közalapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium
elnökének és tagjainak megbízatása 2019. január 1-étől 2024. december 31-éig szól.
Az elnök és a tagok ismételten megválaszthatók.
3.2.8. A közalapítványt a kuratórium elnöke és titkára, vagy az elnök által írásban
meghatalmazott kuratóriumi tag képviseli.
3.2.9. A közalapítvány vagyona feletti utalványozási joggal és a bankszámla vonatkozásában
rendelkezési joggal a kuratórium elnöke és titkára kizárólag együttesen jogosult.
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3.2.10. A közalapítvány kuratóriuma évente legalább egy alkalommal (kötelező ülés) ülésezik.
A kötelező ülésen felül a kuratórium szükség szerint összehívható az arra jogosultak
által.
3.2.11. A kuratórium összehívására jogosultak:
-

az alapító
a kuratórium elnöke, vagy titkára,
a kuratórium tagjai közül 2 fő az ok megjelölésével.

3.2.12. Kuratóriumi ülést az Elnök hívja össze valamennyi kurátor előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót a kurátoroknak a tervezett időpontot megelőzően legalább
nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a
határozatképtelenség esetén a megtartandó esetleges megismételt kuratóriumi ülés
helyének és dátumának pontos megjelölésével. A meghívóban fel kell tüntetni a
kuratóriumi ülés pontos helyét és időpontját. A kuratóriumi ülés nyilvános.
3.2.13. A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha Kuratórium mindhárom tagja jele van.
Minden kuratóriumi tagot egy szavazat illet meg. A Kuratórium döntéseit nyílt
szavazással határozza meg határozatait, figyelemmel az Ectv. 34. § (2) bekezdésének a)
pontja értelmében.
3.2.14. A határozathozatalban nem vehet részt az aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pontja értelmében], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, továbbá
- bármilyen más előnyben részesül, illetve
- megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül - igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közalapítvány
által a vezető tisztségviselőknek nyújtott, az Alapító Okirat szerinti juttatás.
3.2.15. A Kuratórium tagja, vagy a Kuratórium elnöke kérheti a bíróságtól a Kuratórium által
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az
alapító okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól
számított 30 napon belül lehet keresetet indítani a Közalapítvány ellen, amikor a
jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett
volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per
nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához
szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés
miatt szavazott a határozat mellett.
3.2.16. Ha a határozatot a Kuratórium elnöke támadja meg, és a Közalapítványnak nincs más
olyan vezető tisztségviselője, aki a Közalapítvány képviseletét elláthatná, a perben a
bíróság a Közalapítvány perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. A határozat
hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását
felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A
perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.
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3.2.17. A Kuratóriumi határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök
köteles a Kuratórium által meghozott határozatokat a Határozatok Tárába behelyezni. A
Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Kuratóriumi ülés
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenőrzők
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A határozatok az érintettekkel
való közlésére 8 munkanapon belül kerül sor, melyet körlevél (e-mail) útján juttat el az
érintettekhez.
3.2.18. A Kuratóriumüléseinek jegyzőkönyvébe és határozataiba és egyéb irataiba bárki
betekinthet. A betekintés igényét az Elnöknél írásban vagy szóban kell bejelenteni, az
utóbbi esetben az Elnök jegyzőkönyvet készít a bejelentésről.
Az iratokról másolat kiadását az érintett akkor kérheti, ha annak költségeit előlegezi. A
Kuratórium üléseiről készített jegyzőkönyvnek, emlékeztetőnek az alábbiakat kell
tartalmaznia:






az ülés időpontja,
az ülés összehívására vonatkozó, továbbá a határozatképességre vonatkozó
megállapítás,
a napirendi pontokat, illetve a tárgyalás során elhangzott rövid lényegi
megállapításokat,
a napirendi pontokra vonatkozó határozatot, a szavazati arányt, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét)
a határozat, döntés pontos meghatározását.

3.2.19. A Kuratórium törvénysértő határozatával szemben bármelyik tag a tudomására jutástól
számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat. A határozat megtámadása a határozat
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást
felfüggesztheti.
3.2.20. Rendes kuratóriumi ülésre vonatkozó kötelező szabályok:
 évente legalább egy alkalommal üléseznie kell;
 a Kuratórium rendes ülése nyilvános; azon a Kuratórium tagjai és az Alapító
okiratban meghatározott meghívottak és a tanácskozási joggal rendelkező személyek
vehetnek részt.
 A Kuratórium az ülését a Közalapítvány székhelyén tartja.
 Amennyiben a kuratóriumi ülés nem szabály szerint került összehívásra, a
kuratóriumi ülést csak akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre
jogosult jelen van, és egybehangzóan hozzájárul az ülés megtartásához.
 A kuratóriumi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
3.2.21. Rendkívüli kuratóriumi ülésre vonatkozó szabályok:
Az Elnök köteles a rendkívüli kuratóriumi ülést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
 a Közalapítvány vagyon az esedékes tartozásokat nem fedezi;
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a Közalapítvány előreláthatóan nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
 a Közalapítvány céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott rendkívüli kuratóriumi ülésen a kuratóriumi tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a
Közalapítvány megszűntetéséről dönteni, s ez ügyben értesíteni az Alapítót.
A napirend kiegészítése:
 a kuratóriumi ülés meghívójának kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az
Alapító okiratban meghatározott időn belül a kuratóriumi tagok a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A kiegészítés tárgyában az
összehívó Elnök jogosult dönteni. Amennyiben nem dönt róla, vagy azt elutasítja,
a Kuratórium a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
3.2.22. A kuratóriumi ülés határozatképességének kötelező rendje:
 A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét (50%+1 szavazat) képviselő szavazásra jogosult rész vesz.
 a határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell,
 amennyiben egy Kuratóriumi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen
kívül kell hagyni.
3.2.23. Határozathozatalból kizártak köre:
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Közalapítvány
terhére másfajta előnyben részesít;
 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a közalapítványnak nem
tagja;
 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Alapesetekben a kuratóriumi tagok határozatukat a szavazatok többségével hozzák meg.
3.2.24. Kötelező határozathozatali szabályok:
 Az Alapító okirat módosítását kizárólag az Alapító végezheti.
 A közalapítvány céljainak módosítását kizárólag az Alapító végezheti.
 A Közalapítvány megszűnéséről szóló kuratóriumi döntéshez: a Kuratórium
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
3.2.25. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az Alapítónak
ismerteti a Közalapítvány működését, a végzett munkáját, a közalapítványi vagyon
kezelését és felhasználását az éves gazdálkodásra vonatkozó beszámolóval együtt.
3.2.26. A kuratóriumi határozatok hatálya a településen élőkre, az önkormányzat
intézményeire terjedhet ki.
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3.2.27. A határozatok végrehajtásáért a Kuratórium tagjai felelősek; a Kuratórium határozatait
az érintettekkel írásban, postai úton közli, az átvétel igazolásáról szóló tértivevényt az
alapiratok mellett kell kezelni.
3.2.28. A kuratórium éves munkáiról szóló beszámolóját az önkormányzat hirdető tábláin
közzéteszi.
3.2.29. A kuratórium közhasznúsági jelentését az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszti.
3.2.30. A közalapítvány tevékenységét, gazdálkodását – a vonatkozó jogszabályok, az alapító
okirat és a kuratórium döntései alapján – a kuratórium elnöke és titkára irányítja,
szervezi.

4.

A közalapítvány gazdálkodása

4.1. Közalapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Közalapítvány csak az
alapítványi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult. A Közalapítvány vagyonát céljának megfelelőlen használhatja,
vagyonát nem oszthatja fel és abból nyereséget nem juttathat. A Közalapítvány nem
lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet Alapítványt és nem
csatlakozhat Alapítványhoz.
4.2. A Közalapítvány tulajdonosi ellenőrzése céljából az Alapító a létesítő okiratban három
tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelheti el azzal a feladattal, hogy az
ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. Ptk. 3:26. § (1)
bekezdése [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága].
4.3. A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet nevében, vagy javára történő
adománygyűjtés csak a Közalapítvány, mint közhasznú szervezet írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető. A közcélú adománygyűjtéssel kapcsolatos további
rendelkezések tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2426. §-aiban foglaltak az irányadóak.
4.4. A Közalapítvány működéséhez szükséges anyagi eszközök forrásai:
 gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel;
 költségvetési támogatás:
- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás az
Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege;
 az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
 más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
 befektetési tevékenységből származó bevétel;
 egyéb bevétel.
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4.5. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető
támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell
hozni. A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások
bárki által megismerhetők.
4.6. A Közalapítvány a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
4.7. A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen.
4.8. A Közalapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapító Okiratnak
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
4.9. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
4.10. A Közalapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
4.11. A Közalapítvány irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 27-30. §-ai az irányadók.
„27. § (1) A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből,
illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit,
ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.
(2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős
könyvvitelt vezethet.”
„28. § (1) A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés
napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles
beszámolót készíteni.
(2) Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben
alakuló, illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el
a naptári évtől. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.
(3)76 A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes
bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes
bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
(4)77 Civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége a civil szervezetre
vonatkozó szabályok szerinti beszámolót készít, amelyet a 30. § (1) bekezdése szerint letétbe
helyez.
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29. § (1) A civil szervezet könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az
egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.
(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
(3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is
készíteni.
(4)78 A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell
mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket
támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi
forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó
támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási
program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.
(5) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell
mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
(6) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú
jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
(7)79 A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztségek felsorolását.
30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott
beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap
utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott
módon tesz eleget.
(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs
Portál számára lehetővé kell tenni.
(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a
beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil
szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos
(1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a
bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.
(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az
annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.”
4.12. A Közalapítványt az Alapító elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapította,
és a Közalapítvány gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos
jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem
veszélyeztető módon folytathat.
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4.13. A Közalapítvány működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A
közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint
illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az
Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés
tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
4.14. A Közalapítvány működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét a
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon
előzetesen egyeztetett időpontban a Közalapítvány székhelyén, felügyelet mellett. A
Közalapítvány közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett
másolatot kérhet. A Közalapítvány közhasznú beszámolójába, közhasznúsági
mellékleteibe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
4.15. A közalapítványi vagyon felhasználásáról, hasznosításáról és a közalapítvány
gazdálkodásáról a közalapítvány Kuratóriuma dönt.
4.16. A közalapítványi vagyon hasznosítása során törekedni kell arra, hogy az alapító
okiratban megfogalmazott célok minden körülmények között elsőbbséget élvezzenek és
maradéktalanul érvényesüljenek.
4.17. A közalapítvány Elnöke és titkára minden tárgyévet követő év április 30-ig előkészíti és
a közalapítvány kuratóriuma elé elfogadásra beterjeszti a közalapítvány számviteli
törvény szerinti éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést.

5. A közalapítvány által támogatott célok igénybevételének szabályai
5.1. A közalapítvány alapító okiratában meghatározott célok támogatására a kuratórium éves
programot állít össze és a cél szerinti juttatás igénybevételére pályázati kiírást, vagy a
kérelmek benyújtásának lehetőségére felhívást tesz közzé a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.
5.2. Az éves program összeállítása során a kuratórium – figyelemmel a közalapítvány
rendelkezésére, álló forrásokra és a települést érintő legfontosabb kérdésekre –
meghatározza a támogatni kívánt célokat és területeket, az egyes célokra fordítható
juttatások összegét és az igénybevételre vonatkozó pályázaton való részvétel szabályait.
5.3. A pályázati kiírás tartalma:
-

támogatni kívánt cél, terület megjelölése,
a támogatás igénybevételéhez benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmának
meghatározása,
a pályázat benyújtásának határnapja,
a benyújtott pályázati anyagok elbírálásának és az eredmény kihirdetésének napja.

5.4. A pályázati kiírást a közalapítvány hirdetményeire vonatkozó szabályok (…) alapján, a
pályázat benyújtásának határnapját 60 nappal megelőzően közzé kell tenni.
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5.5. A közalapítvány kuratóriuma a támogatás igénybevételére kiírt pályázat nyertesével
szükség esetén írásban szerződést köt a támogatás folyósításának, felhasználásának és a
felhasználás ellenőrzésének kérdésében.
A közalapítvány írásbeli szerződés hiányában is jogosult ellenőrizni a támogatás
felhasználását és a céltól eltérő, vagy más módon szabálytalan felhasználás esetén a
támogatást azonnali hatállyal visszavonni a felhasználótól.
5.6. A pályázat eredménytelensége esetén a közalapítvány kuratóriuma dönt a fel nem
használt forrás más célú támogatásra fordításáról, vagy a forrás átviteléről a következő
évi támogatások részére.
5.7. A Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítvány vagyona 5 %-ig, de maximum a
törvényben meghatározott mértékig, közvetett, vagy közvetlen támogatást nyújthat
alapító okiratban foglalt célokra.

6.

A Kuratórium tagjaival szembeni követelmények, kizáró okok és
összeférhetetlenségi szabályok

6.1. A Kuratórium tagjaival szembeni követelmények, kizáró okok a Ptk. 3:22. §-ában
foglaltak alapján:
(1) A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák.
(3) A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) A Kuratóriumnak nem lehet tagja és elnöke az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előítélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy így az
Alapítvány vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a
Kuratórium tagja az, akit eltiltottak a kuratóriumi tevékenységtől.
6.2. A Közalapítvány vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjai) a
határozat alapján:
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közalapítvány által nyújtott, Alapító Okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
6.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
–,
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 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel;
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
6.4. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

7.

Nyilvántartási szabályok

7.1. A Közalapítvány működése során a nyilvántartási szabályokat a Kuratórium elnöke
biztosítja a következő módon:
- Jóváhagyja a Közalapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését,
továbbá gondoskodik azok törvényben előírt módon és határidőn belüli
közzétételéről, továbbá a kívülállók számára hozzáférhetőségéről.
- Biztosítja a Közalapítvány, mint közhasznú szervezet működésével
kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjét.
- Gondoskodik a Közalapítvány, mint közhasznú szervezet működésének,
szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolói közlésének
nyilvánosságáról.
- Biztosítja, hogy a Közalapítvány, mint közhasznú szervezet közhasznúsági
jelentésébe bárki betekinthessen és arról saját költségére másolatot
készíthessen.
- Gondoskodik arról, hogy a Kuratórium által jóváhagyott közhasznúsági
jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb május hó 31-éig saját honlapján,
ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzé tegye.
- Gondoskodik a Kuratóriumi ülések nyilvánosságának biztosításáról.
- Olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek
a tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők
számaránya, ha lehetséges, személye is.
- Biztosítja a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési és
nyilvánosságra hozatali módját, időpontját.
- Tájékoztatja az Alapítót (az Alapító által az Alapító Okiratban meghatározott
rendszerességgel és terjedelemben) a Közalapítvány működéséről, az Alapító
Okirat módosításának esedékességéről, a Kuratórium elnökének és tagjainak
kapcsolatban felmerülő kizáró ok, összeférhetetlenség, lemondás, haláleset, stb.
miatt új kuratóriumi tisztségviselők, tagok kijelölésének szükségességéről.

8.

Beszámolási szabályok

8.1. A beszámolásra vonatkozó Ksztv. 18. §-ában előírt rendelkezéseket megfelelően be kell
építeni az Alapító Okiratba.
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A nyilvántartásra kiterjedő szabályokat (éves beszámoló, közhasznúsági
jelentés) ugyancsak részletesen kell az Alapító Okiratba beépíteni a Ksztv.
18. § (1)-(6) bekezdései szerint.
A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja
nyilván a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével (Ksztv. 18. §,
valamint 19. §).
A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni (Ksztv. 20. §). A közhasznú szervezet a
közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. A Közalapítvány köteles
közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30.
napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára
elérhető módon közzétenni úgy, hogy a közhasznúsági jelentés közzététele a
nyilvánosság számára elérhető legyen. A közhasznúsági jelentésbe bárki
betekinthet, s arról saját költségére másolatot is készíthet.

8.2. A Közalapítványt az Alapító elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapította,
és a Közalapítvány gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos
jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem
veszélyeztető módon folytathat.
8.3. A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság,
a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az
állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott
támogatások, felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési
szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a
reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
8.4. A Közalapítvány beszámolási és nyilvántartási szabályokra az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv. irányadó. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti
tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
8.5. A későbbiek során a Közalapítványhoz csatlakozók adományait, befizetéseit a
Kuratórium köteles a Közalapítvány meglévő vagyonához csatolni. A Közalapítvány
éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. A pénzügyi terv hiányt nem tartalmazhat. Az
éves tevékenységről készített beszámoló (mérleg) jóváhagyásával egyidejűleg az
alapítvány közhasznúsági jelentést is köteles készíteni, amely – a beszámoló
elfogadásával együtt – a kuratórium feladata. Az éves beszámoló elkészítésekor külön
kell választani a vállalkozási és a közalapítványi célú tevékenység költségeit és
bevételeit, valamint a Közalapítvány működési költségeit.
8.6. Ha a Közalapítvány gazdálkodása a rendeltetésszerű működést veszélyeztetné, az
Alapító részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba megbízottja/megbízottjai
útján betekinthet. A Közalapítvány irataiba a Kuratórium tagjai korlátozás nélkül
betekinthetnek.
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8.7. A Közalapítvány elfogad közcélú adományokat. A Közalapítvány, mint közhasznú
szervezet nevében és javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg más személyek zaklatásával, személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével. A Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a
közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
A Közalapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a
szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
8.8. A Közalapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

9.

Az Alapítvány törvényességi felügyelete

9.1. A Közalapítvány ellenőrző szerve a 3 (azaz: három) tagú Felügyelő Bizottság.
9.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait öt évre az Alapító bízza meg.
9.3. A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság elnöke:
Szűcs József (szül. hely, idő: Tatabánya, 1978. november 9., anyja neve: Egyed
Ilona, lakcím: 2932 Almásfüzitő, Verő Imre út 2. Fsz. 1., adóazonosító jel:
8408543741, személy ig. sz,: 965417 RA)
A Felügyelő Bizottság tagjai


Doma Éva (Születési név: Doma Éva, Született: Budapest, 1965.09.26., anyja
neve: Bertha Klára, adóazonosító jele: 8360621896, lakcíme: 2931
Almásfüzitő, Kőolaj ltp. 20/2. IV/2.)



Könczöl Erzsébet (Született: Szőny, 1963.05.29., anyja neve: Mörk Mária,
adóazanosító jele: 8352111949, lakcíme: 2931 Almásfüzitő, Táncsics M. u.
8/A.)

9.4. A Felügyelő Bizottsági tisztség megszűnik:





a tagság megszűnésével;
a tisztségről történő lemondással;
a tisztségből történő visszahívással;
a határozott időtartam lejártával.

9.5. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:




a tisztségről történő lemondással;
a tisztségből történő visszahívással;
a határozott időtartam lejártával.
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9.6. A Felügyelő Bizottság:
9.6.1. jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a
pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűsítését veszélyeztetve látja, vagy ha
erre az Alapító vagy a Kuratórium felkéri;
9.6.2. jogosult a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni;
9.6.3. jogosult a Közalapítvány üzleti könyveit, iratait a pénzkezelés, utalványozás rendjét
megvizsgálni;
9.6.4. köteles a Közalapítvány működését és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve
átfogóan ellenőrizni;
9.6.5. az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyigazdálkodási tevékenység összhangját;
9.6.6. véleményezi az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét;
9.6.7. a Közalapítvány működésével összefüggő tapasztalatairól szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal írásban beszámol az Alapítónak.
9.6.8. A Felügyelő Bizottság feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban
közli a Kuratóriummal.
9.6.9. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közalapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási
joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály így rendelkezik.
9.6.10. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy ülést tart. Az üléseket
az Elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés
időpontja előtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is összehívható. A Felügyelő
Bizottság rendkívüli ülésének összehívását bármely tag kezdeményezheti, amelynek az
elnök a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.
9.6.11. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. Működésének egyéb
szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza, amelyet a Felügyelő Bizottság
maga állapít meg, és amely nem lehet ellentétes jogszabállyal, jelen Alapító Okirat
rendelkezéseivel.
9.6.12. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy




a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető
szerv döntését teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
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9.6.13. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30
napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytele esetén a Kuratórium
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a gazdálkodás törvényességét és célszerűségét
ellenőrző Állami Számvevőszéket, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló
ügyészséget, valamint az Alapítót.
9.6.14. A Felügyelő Bizottság feladatát díjazás nélkül látja el a Ptk. 3:391. § (1) bekezdésének
d) pontja alapján, de megbízatásuk teljesítésével összefüggő költségeik megtérítésére
jogosultak.
9.6.15. A Felügyelő Bizottság működésére, üléseinek rendjére határozatainak meghozatalára
és nyilvánosságára egyebekben a Kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az ülésen résztvevő minden
felügyelő bizottsági tagnak alá kell írnia.
9.6.16. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke, titkára vagy tagja;
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
e) a Közalapítvány könyvvizsgálója.
9.6.17. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet 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 vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adótás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
9.6.18. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

10. A Közalapítvány megszűnése (megszüntetése)
10.1. A bíróság a Közalapítványt a nyilvántartásból törli, ha az Alapító Okiratban
meghatározott
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a) cél megvalósult;
b) idő eltelt;
c) feltétel bekövetkezett.
10.2. A Közalapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság a Közalapítványt
megszünteti vagy más Közalapítvánnyal való egyesítését rendeli el.
10.3. A bíróság az ügyész keresete alapján a Közalapítványt megszünteti, ha céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést
meg kellene tagadnia.
10.4. A bíróság az Alapító kérelme alapján a Közalapítványt megszünteti, ha a Közalapítvány
céljainak megvalósítása lehetetlenné vált.
10.5. A bíróság a Közalapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet)
tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti és az alapító – a bíróság felhívása
ellenére – a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem
jelöl ki.
10.6. A megszűnt Közalapítvány vagyonáról a bíróság a hatályos törvényi szabályozásnak
megfelelően rendelkezik.
10.7. A bíróság az Alapító kérelmére – új Közalapítvány létrehozása, vagy más
Közalapítványhoz való csatlakozás céljából – elrendelheti a Közalapítványok
egyesítését, ha ez az érintett Közalapítványok céljainak megvalósításával összhangban
van.
10.8. A Közalapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően
módosított – a megszűnt Közalapítvány jogutódlásáról is rendelkező – Alapító Okiratot
is csatolni kell, egyebekben a bíróság eljárására a Közalapítvány nyilvántartásba
vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
10.9. Jogutódlással történő megszűnés: Egyesülés más jogi személlyé nem alakulhat át, csak
Közalapítvánnyal egyesülhet és csak Közalapítványokra válhat szét.
10.10. A jogutód nélküli megszűnés esetei:
a) a Közalapítvány megvalósította célját, vagy a Közalapítvány céljának
megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoz meg; vagy
b) az Alapító kimondta a megszűnését; vagy
c) az arra jogosult szerv megszünteti – feltéve, hogy a Közalapítvány vagyoni
viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a
bíróság a Közalapítványt a nyilvántartásból törli.
10.11. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról jogutód nélküli megszűnés esetén: A hitelezők
követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapító Okiratban
meghatározott, a Közalapítvány céljaival megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására
létrejött közhasznú szervezeteknek kell átadni jogutód nélküli megszűnés esetén.
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11. Vegyes és záró rendelkezések
11.1. A közalapítvány számviteli, adminisztratív és ügyviteli jellegű feladatait - a kuratórium
elnökének és titkárának irányításával – az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal látja el
ellenszolgáltatás nélkül.
11.2. A közalapítvány működésével összefüggésben keletkezett iratok tárgyévenként
rendszerezve a polgármesteri hivatalban kerülnek elhelyezésre. A közalapítvány irataiba
bárki betekinthet, azokról feljegyzéseket készíthet, vagy saját költségére másolatokat
kérhet.
11.3. A kuratórium által meghozott döntések postai ajánlott küldemény útján kerülnek
közlésre az érintettekkel, a döntések nyilvánosságra hozatalára pedig a kuratóriumi
ülések meghívójára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
11.4. Jelen Alapító Okirat Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2018. (XII. 13.) AK Kt. határozattal került elfogadásra.
Almásfüzitő, 2018. december 13.

__________________
Beró László
polgármester
Almásfüzitő Község Önkormányzata
mint Alapító képviseletében
Záradék:
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapítók 2018. december 13-ai módosítása alapján hatályos
tartalomnak.
Ellenjegyzem Almásfüzitőn, 2018. december 13-án:
Dr. Mihalik Róbert ügyvéd
székhely: 2897 Dunaszentmiklós, Faház utca 5.,
nyilvántartó szerv: Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara,
Kamarai azonosító szám: 36065368
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