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VÁROSÉRT Közalapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
2017. június 29-től
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) az
alábbi feltételek mellett jogi személyként működő közalapítvány létrehozását határozza el,
amely Közalapítvány a Halasi Szüret, a dr. Monszpart László és a Halas Történeti Kutatása
Közalapítványokat egyesíti.
Továbbá az alapító határoz a közalapítvány Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) szerinti továbbműködéséről
1.) Az Alapító neve:
Székhelye:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.

2.) A Közalapítvány neve:

VÁROSÉRT Közalapítvány

3.) A Közalapítvány székhelye:

Kiskunhalas Hősök tere 1.

4.) Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta létre.
5.) A Közalapítvány célja:
1. esztétikus, rendezett városkép, utcakép és középületek
kialakításának segítése,
2. közutak építése, karbantartása,
3. parkok, zöldterületek kialakítása, fenntartása,
4. gáz, szennyvízcsatorna építés,
5. környezetvédelmi feladatok végrehajtása
6. Kiskunhalas városában megrendezésre kerülő szüreti
rendezvények kulturális és sport programjainak
támogatása.
7. Kiskunhalasi állandó lakosok külföldi, kórházi
gyógykezelésének
elősegítése.
A
külföldi
gyógykezeléshez szükséges orvosi javaslat alapján a
társadalombiztosítás által nem fedezett költségekhez
biztosít támogatást, illetve hozzájárulást.
8. Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó
alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása,
évente kötelezően kiírandó nyilvános pályázat útján.
9. Tudományos
és
ismeretterjesztő
tevékenység
támogatása.
10. Kiskunhalas város történetét részletesen feldolgozó
helytörténeti
kutatómunka
anyagi
feltételeinek
biztosítása, tanulmányok elkészítése, kiadványok
megjelenítése. A kutatáshoz szükséges további
támogatások megszervezése.
11. Fenti
feladatok
megvalósítása
érdekében
a
Közalapítvány kiadói tevékenységet is végez.
A Közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében működésével az alábbi közfeladatokat
szolgálja, és ezek megvalósításának szolgálatában a következő közhasznú tevékenységeket
végzi:

Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása),
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális
szolgáltatás, helyi környezet- és természetvédelem, amely tevékenységek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 1., 2., 4., 7., és 11.
pontja alapján minősül közfeladatnak.
A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme melyet az
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121.§.a alapján minősül közfeladatnak.
A helyi közművelődés támogatása, amely a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§. (2) b), c), d), pontja
alapján minősül közfeladatnak.
6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz:
A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint
vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.
A Közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium
mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak
megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja.
A közalapítvány szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül
más személyek számára is hozzáférhetőek.
7.) A Közalapítvány vagyona:
A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 100.000,- forint. A Közalapítvány vagyona
növekedhet a Közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó
jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával. Az alapító és
a csatlakozó a Közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti
vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára
is.
8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása
A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi
jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik.
A Közalapítvány vagyonának 100.000 forinton felüli része (beleértve ennek hozadékát is)
használható fel a Közalapítvány céljaira.
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kiskunhalas Város
Önkormányzatának közigazgatási területén lévő természetes és jogi személyek nyújthatják be
a Kuratóriumhoz. A Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja.

Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó alapítványok, egyesületek, civil
szervezetek támogatásával kapcsolatos pályázatok alapítvány cél szerinti juttatásai pályáztatás
útján történő odaítélésének szabályai:
A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók
lehetséges körét, (Kiskunhalas Város Önkormányzatának közigazgatási területén élők) a
pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben
közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi kellékeit, a felosztandó
összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az egy pályázó által
megszerezhető maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, módját és
beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az eredményről
szóló értesítés módját.
A pályázati felhívást nyilvánosan, kell közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel a
Halasi Tükör újságban, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzatának (6400 Kiskunhalas
Hősök tere 1. szám alatt) hirdető tábláján kifüggesztéssel történik.
A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát
követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és szakszerűség
követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok alapján. A bírálat
eredményéről minden pályázót írásban igazolható módon értesíteni kell, továbbá a pályázati
eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán
való kifüggesztéssel illetve a Halasi Tükörben nyilvánosan is közzé kell tenni
A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai
igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a Halasi Tükör című
hetilapban illetve az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán nyilvánosságra hozza.
A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt alapító
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
A Közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, alapján
nyújtott, alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
9./ A Közalapítvány szervezete:
A Közalapítvány kezelő szerve az alapítvány által létrehozott 5 tagú kuratórium.
Szőke Sándor elnök

6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12.

Farkasné Wodring Zsuzsanna

6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 2/b

Szűcs Csaba
Babud László
Nagy-Apáti Ivett

6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25.
6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6.
6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A.

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapító határozatlan időre jelöli ki. A
kurátori tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az új
tagot az alapító jelöli ki. Az elnök és a tagok megbízása határozatlan időre szól. Új elnököt az
alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és tagjai az alapító által visszahívhatóak.
A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése:
Megszűnik a kurátorok megbízatása:
a) visszahívással;
b) lemondással;

c) a kurátor halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
d) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
e) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.( a Ptk. 3:22. §
(1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 61.§ (2) bekezdés
i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok
bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
•a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással. )

A kurátor megbízatásáról az alapítóhoz címzett, az alapítvány másik kurátorához vagy
döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kurátor kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
A kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt
határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását
cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyeztet.
A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, számlával igazolt
költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
10.) A Kuratórium működése:
A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze.
Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés
összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkeztétől számított nyolc napon
belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium
elnöke nem tesz eleget, vagy ennek teljesítésében tartósan akadályoztatva van, a kuratórium
ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja, Szabályszerűnek az összehívás
akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 7 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban
igazolható módon (ajánlott tértivevényes postai küldemény, illetve visszaigazolt elektronikus
levélformájában, oly módon, hogy a feladó kézbesítési és olvasási visszaigazolást kér.)
értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell: az
alapítvány nevét, székhelyét az ülés helyét és az idejét, a napirendi pontokat, és mellékelni
kell hozzá az ülésen tárgyalandó előterjesztéseket, a határozatképtelenség miatt megismételt
kuratóriumi ülés szabályait. A meghívónak így tartalmaznia kell azon kitételt, hogy
határozatképtelenség esetén a meghívóban szereplő napirendi pontokat az eredeti ülés
időpontját követő, későbbi időpontra (amely 8 napnál nem lehet több) megismételt ülés kerül
összehívásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az új időpontról újabb
meghívót kell küldeni.
A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani. A megismételt ülés határozatképességére az
eredeti ülés szabályait kell alkalmazni.
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A Kuratórium az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezet, amelynek tartalmaznia kell a
kuratórium által hozott döntések időpontját, számát, tartalmát, hatályát illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
A Kuratórium elnöke a döntésekről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon belül
írásban- igazolható módon értesíti, továbbá Kuratórium döntéseit a Halasi Tükör hetilapban és
az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az elnök nyilvánosságra
hozza.
A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és
közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint
történik (nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel) azzal, hogy a felügyelő bizottság
véleményét előzetesen be kell szerezni. A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki
betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet az alapító okirat 8. pontja szerint nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra
hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik.
Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
A kurátorokra a Ptk. 3:22. § és 3:397.§ szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
vonatkoznak.
Kurátor az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
A kurátorok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.
Nem lehet kurátor az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben
kell lenniük.
Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá
olyan személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt.
Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek
többségben.
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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 üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
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.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az
Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki
betekinthet,az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételével és arról saját költségére
másolatot készíthet.
A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. A
Közalapítvány és a Kuratórium működéséről, a Kuratórium elnöke az önkormányzat
hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés, (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1) valamint a helyi sajtó
útján Halasi Tükörben számol be. Ugyanitt teszi közzé a Közalapítvány éves beszámolóját,
működésének szolgáltatása igénybevétele módját. A Közalapítvány alapító okiratát a
Kuratórium elnöke a Magyar Közlönyben közzé teszi.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az ülés
helye és ideje, a napirend, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlévők személye, az ülés
határozatképessége, a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).
11.) A Közalapítvány képviselete:
A közalapítvány képviseletét az alapító által kijelölt kuratórium elnöke önállóan látja el.
A közalapítvány – új Ptk.-ra való áttéréskori – képviselője (a Kuratórium elnöke) Szőke
Sándor elnök 6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12.
Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány kuratóriumának elnökének
és bármely másik kuratóriumi taggal (Farkasné Wodring Zsuzsanna 6400 Kiskunhalas, Esze
Tamás ltp. 2/b,Szűcs Csaba 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25.,Babud László 6400
Kiskunhalas, Fácán u. 6.,Nagy-Apáti Ivett 6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A.) együttesen van.
Az Alapító a Közalapítványt nem képviselheti.
12.) Felügyelő Bizottság
A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére, a Közalapítvány érdekeinek megóvása
éljából, az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre, a Felügyelő Bizottság elnökének és

tagjainak a megbízása határozatlan időre szól.
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. Az elnök és a tagok
megbízása határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az alapító által
visszahívhatóak.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kurátori tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a Közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez intézi.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Új elnököt az
alapító jelölhet ki.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a kurátori tisztségviselőkre vonatkozó
kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Közalapítvány vezető
tisztségviselője.
A felügyelő szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást , illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a megelőző három évben
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 üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben
más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a
megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú

szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem.
A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira ezen felül vonatkoznak a kurátorokra vonatkozó
kizáró és összeférhetetlenségi szabályok is, melyek az alapító okiratban korábban rögzítésre
kerültek
A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni.
A felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket a Bizottság
elnöke, akadályoztatása esetén annak bármely tagja összehívhatja.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés
időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai küldemény,
visszaigazolt elektronikus levél esetén a címzett visszaigazolást küld a levélről) értesülnek és
az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell: az alapítvány nevét,
székhelyét az ülés helyét és az idejét,a napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az ülésen
tárgyalandó előterjesztéseket, a határozatképtelenség miatt megismételt ülés szabályait.
Határozatképes a felügyelőbizottság, ha azon mindhárom tag jelen van. Határozatképtelenség
esetén az ülést el kell halasztani, megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább
nyolc napos időközzel kell kitűzni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni. A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és
a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható legyen.
A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése
mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a
résztvevő tagok aláírják.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság tagjait a szerv hatáskörébe tartozó tevékenységek során egyenlő jogok
és azonos kötelezettségek illetik meg,
A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Bizottság köteles az alapító, illetve a kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni,
és álláspontját az alapító, illetve a kuratórium elé terjeszteni (előzetes ellenőrzés). Emellett a
Bizottság utólagos ellenőrzést is végez.
A felügyelőbizottság a Közalapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Közalapítvány munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a Közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
A Felügyelő Bizottság köteles – intézkedési jogosultságtól függően – a Kuratóriumot, illetve
az Alapítót tájékoztatni, és a Kuratórium ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy

•

•

az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként
súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium, illetve az Alapító döntését
teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc
napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium, vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
működés törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.
A felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az
alapítónak.
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben.
A felügyelő bizottság elnöke:
Lázár Péter elnök 6400 Kiskunhalas, Budai Nagy Antal u.24.
A felügyelő bizottság tagjai:
Vancsura János 6400 Kiskunhalas, Tóth J. u. 20.
Patocskai Tamás 6413 Kunfehértó, IV. körzet tanya 3.
13.) A Közalapítvány megszűnése:
A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg.
14.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor:
A Közalapítvány esetleges megszűnése esetén a vagyona – a hitelezők kielégítése után –
Kiskunhalas Város Önkormányzatát illeti meg hozzájárulása erejéig. Az Alapítónak a
fennmaradó vagyont a közalapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítania.
15.) Záró rendelkezések:
a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az
alapító okirat érvényességéhez a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétel
szükséges.

b) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok működésére
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.
c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetben foglalt jelen szövegét Kiskunhalas
Város Képviselő-testülete 207/2017. (VI.29.) Kth. számú határozatával jóváhagyta.
Közalapítvány alapítója igazolja, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
szöveg megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján kialakult – hatályos tartalmának. Jelen
egységes szerkezetbe foglalás során az alapító okirat alábbi pontjai változtak: 9, 12
Az alapító okiratot a Közalapítvány alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával

mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja.

Kiskunhalas, 2017. június 29.

Kiskunhalas Város Önkormányzata képviseletében:
Fülöp Róbert
Polgármester

Elfogadó és összeférhetetlenségi nyiltakozat

Alulírott
…......................................................................................................... (név)
............................................................................................................. (anyja születési neve)
….........................................................................................................(lakcíme)
kijelentem, hogy cselekvőképességem a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozva
nincs/cselekvőképes*, nagykorú magyar állampolgár vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek el, e foglalkozástól, illetőleg vezető tisztségviselői
tevékenységtől jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állok.
Kijelentem továbbá, hogy nem vagyok az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli
hozzátartozója.
Kijelentem, hogy - nem vagyok az alapítvány alapítója és közeli hozzátartozója
Kijelentem, hogy vállalom és elfogadom a Városért közalapítvány elnevezésű civil szervezet
felügyelő bizottsági, tagi, elfogadom az elnőki tisztségre történő megválasztásomat határozatlan
időtartamra.
Az Alapító okiratban foglaltakat ismerem, az abban írt feladatokat legjobb tudásom szerint
ellátom, és az Alapító okiratban írt célok megvalósítását elősegítem.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:22. § (1)-(6) és a 3:26. § (2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okokat ismerem, velem szemben nem áll fenn.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) bekezdésében és az Ectv. 39. (1)-(2)
bekezdésében foglalt döntéshozatalra vonatkozó és összeférhetetlenségi szabályt ismerem és
elfogadom; a kizáró okok velem szemben nem áll fenn.

Kelt: ……………………………………, 20………..év ……………………………hó ………nap
…………………………………
nyilatkozó aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: …………………………………………...
Név: …………………………………………...
Lakcím: ……………………………………….

Lakcím: ……………………………………….

………………………………………………...

………………………………………………...

Aláírás:.............................................................

Aláírás:................................................................

