„KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT „
ALAPÍTÓ OKIRATA
Egységes szerkezetben
Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. Tv. 8.§(1) bekezdésében, illetve a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi
CLVI. Törvényben foglaltakra , a Pest Megyei Bíróság által A.229 szám alatt bejegyzett
közalapítvány alapító okiratát a Képviselı-testület 20/2008.(II.12) számú ÖKT határozatával
az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az alapító megnevezése és székhelye: Hévizgyörki Önkormányzat Képviselı-testület;
2192 Hévizgyörk, Kossuth L. u. 124.
2./ A Közalapítvány neve: „ KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS
GYERMEKEKÉRT”
3./ A közalapítvány székhelye: 2192 Hévizgyörk, Kossuth L. u. 124.
4./ A Közalapítvány célja:
a./ A hévizgyörki új óvoda felépítése
b./ Az önkormányzat napköziotthonos óvodájának mőködésének segítése és szakmai
jellegő mőködési kiadásához történı hozzájárulás
c./ Az 1997.évi CLVI. Törvény 26.§ c) 4. pontjában megjelölt közhasznú tevékenység
folytatása.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8.§(1) bekezdése alapján az óvodáról
való gondoskodás a települési önkormányzat feladata, ezáltal a Közalapítvány olyan
közfeladatot lát el, amelyrıl törvény felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatnak kell
gondoskodnia.
5./ A közalapítvány jogállása és jellege:
a./ A Közalapítvány jogi személy. A Közalapítványt az Alapító határozatlan idıre alapítja.
b./ Az Alapító kijelenti, hogy a Közalapítvány pártpolitikai tevékenységet nem végez,
továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választásokon
jelöltet nem állít. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
c./ A Közalapítvány a fentiekkel szemben viszont a célok és feladatok megvalósítása
érdekében együttmőködik minden olyan nem politikai jellegő belföldi és külföldi
szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, amely, illetıleg aki a közalapítványi
cél elérésében, támogatásában munkálkodni hajlandó.
6./ Csatlakozás a Közalapítványhoz:
a./ A Közalapítvány nyitott és nyilvános, ahhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi
állampolgárságú/székhelyő természetes és jogi személy, aki a Közalapítvány
célkitőzéseit elfogadja és támogatja, pénzbeli hozzájárulását befizeti, illetve nem
pénzbeli hozzájárulását a Közalapítvány rendelkezésére bocsátja.
b./ A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.

7./ A Közalapítvány vagyona és bevételei:
a./ A Közalapítvány céljára rendelt induló vagyon 500.000,-Ft., azaz ötszázezer forint,
amelyet a Hévizgyörki Önkormányzat Képviselı-testület elkülönített és átutalt az
OTP Gödöllıi Fiókjánál nyitott számlára.
b./ A közalapítvány bevételei állnak különösen:
-

Az Alapító által a Közalapítvány céljára rendelt vagyonból,
A Közalapítványhoz csatlakozottak vagy a Közalapítványt támogató jogi és
Természetes személyek befizetéseibıl,
A Közalapítványnak adományozott ingó és ingatlan vagyonból, szellemi
Tıkébıl, végrendeleti juttatásból, egyéb támogatásból

8./ A Közalapítvány gazdálkodása:
a./ A Közalapítványi vagyon kezelése, cél szerinti felhasználása, hasznosítása a
Kuratórium feladata és kötelessége:
- Az induló vagyon 30%-a állandó tartalékot képez, csak rendkívüli esetben és
Egyhangú kuratóriumi döntéssel használható fel, úgy, hogy a képzett tartalék
Összege akkor se csökkenjen az induló vagyon 10%-ának a mértéke alá,
- A közalapítványi vagyonkezelés tekintetében kötelezettségvállalási,
Utalványozási joga csak a kuratórium elnökének van, aki a kuratórium
Gazdasági ügyintézıjének ellenjegyzésével látja el ezt a feladatát.
b./ A könyvvezetési és könyvnyilvántartási kötelezettségeket a Kuratórium elnökének
irányításával az Alapító pénzügyi szerve látja el.
c./ A vagyon felhasználását a Közalapítvány Alapítója ellenırizheti.
d./ Az Alapító és a csatlakozók a közalapítványi befizetéseket és egyéb vagyoni
hozzájárulásokat nem követelhetik vissza.
9./ A Közalapítvány mőködése:
a./ Az Alapító dönt:
- A Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról,
- A kuratórium elnökének és gazdasági ügyvezetıjének kijelölésérıl, és
Visszahívásáról ,
- Az Alapító okirat módosításáról,
- A Felügyelı Bizottság elnökének és tagjainak felkérésérıl.
b./ A Közalapítványt a Kuratórium kezeli, az ezzel kapcsolatos technikai feladatok
ellátására megfelelı pénzügyi szervezetet, szakértıt vehet igénybe, vonhat be:
b1) A természetes személyekbıl álló Kuratórium megbízása határozatlan idıre szól.

Tagjai:
Név
Tisztség
Szilágyiné Pápai Anna Elnök
Pintér Tiborné
Tag
Kovács Istvánné
Tag
Rácskainé Czakó Tímea Tag
Vizerné Mátyás Klára
Tag
Barna Márton
Tag

Lakhely
Tura,Vasút u. 11.
Hévizgyörk, Úttörı u. 61.
Hévizgyörk , Akácfa u. 11.
Hévizgyörk, Táncsics M. u. 28.
Hévizgyörk, Széchenyi u. 12.
Hévizgyörk, Vörösmarty u. 82.

b2) A kuratóriumi tisztség megszőnik a kuratóriumi tagság megszüntetésével, a tisztségbıl
való lemondással, a tisztségbıl való visszahívással, a kuratóriumi tagság megszőnik
a Közalapítvány megszőnésével, a megbízás lejártával, a tag halálával, lemondással,
visszahívással.
b3) A Kuratórium tagjai a feladatokat ellenszolgáltatás nélkül látják el, azonban a munkájuk
során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
b4) A Kuratórium testületként mőködik és szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal ülésezik. Az 1997. évi CLVI. Tv. 7.§ (1) bekezdése értelmében a
kuratóriumi ülések nyilvánosak, csak személyiségi jog sérelmének fennforgása,
vagy adatvédelmi okok fennállása esetén zárható ki a nyilvánosság.
A kuratóriumi ülés összehívásáról az elnök gondoskodik. A meghívót – mely tartalmazz
az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat – az ülés napját megelızıen legalább
5 nappal ki kell adni a kuratóriumi tagoknak. A meghívó kézbesítésével egyidejőleg az
ülés idıpontját, helyét és napirendjét közzé kell tenni.
A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok közül legalább 4 kurátor jelen van.
Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 15 napon belüli idıre ismételten össze kell
hívni.
A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésrıl jegyzıkönyvet kell
felvenni, melyet az elnök és a jegyzıkönyv vezetésével megbízott kurátor ír alá. A
jegyzıkönyv egy példányát valamennyi kurátornak és az Alapítónak meg kell küldeni az
ülést követı 15 napon belül.
b5) A Kuratórium határozatairól egyszerősített nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a
határozat számát és jelzését, az ülés idıpontját, a döntést támogatók és ellenzık
számarányát és személyét, a döntés tárgyát és lényegét, a végrehajtásért felelıs nevét, a
végrehajtás határidejét, a végrehajtásról szóló beszámoló lényegét és idıpontját. A
határozatok jelzése: folyamatos arab számok, törve évszámmal, zárójelben a kuratóriumi
ülés hónapja és napja, ezt követıen pedig a „Kur.hat.” zárójelzés ( Pl. 1/1998.(03.01.)
Kur.Hat.).
A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium döntéseit az érintettel közölje
kivonatos formában.

Nyilvánosság biztosítása: a Kuratórium határozatait ki kell függeszteni az alapítvány
székhelyén lévı hirdetıtáblán 30 napra, valamint a Galga Televízióban közzé kell tenni.
A közalapítvány mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Közalapítvány
székhelyén - a Közalapítvány képviselıjével elızetesen egyezetett idıpontban – bárki
betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A kuratórium évente egyszer a Galga Televízióban nyilvánosságra hozza a Közalapítvány
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetıségeket, illetve azok mértékét
és feltételeit , valamint a mőködésrıl készült szakmai-pénzügyi beszámolót. A
Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetıek.
A Közalapítvány támogatást kérelemre az alapítványi célnak megfelelı beruházás anyagi
támogatására nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az
alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.
b6) A Kuratórium feladata és hatásköre különösen
- kezeli az alapítványi vagyont és rendelkezik vele, eközben minden olyan intézkedést
megtehet, mely a vagyon alapítványi célnak megfelelı használatát, hasznosítását,
megırzését és a gyarapítását szolgálja,
- rendelkezésre bocsátott vagyonból saját mőködési körébe is befektethet, de azt
befektetésként másutt is felhasználhatja, természetesen elsısorban a vagyon gyarapítása
céljából,
- dönt a Közalapítványhoz való csatlakozási ajánlat elfogadásáról,
- nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel elfogadja a közhasznú szervezet éves
beszámolóját,
- az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést kell készíteni,
a közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
-

a számviteli beszámolót
a költségvetési támogatás felhasználását
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
a cél szerinti juttatások kimutatását
központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szervezeteitıl kapott támogatás mértékét
- a közhasznú szervezet vetetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét illetve
összegét
- a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmú beszámolót.
Összeférhetetlenség:
A vezetı szerv határozatában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli
Hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy

b./ bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként
érdekelt.

Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatása keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás.
A Közalapítvány megszőntét követı 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı
tisztségviselıje az a személy , aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszőntét
megelızı 2 évben legalább 1 évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény
szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt természetes személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
10./ A Közalapítvány képviselete:
a./ A Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan, a gazdasági ügyvezetı és bármelyik
kurátor az elnök által adott felhatalmazás alapján képviseli.
b./ A bankszámla felett a Kuratórium elnöke és Vizerné Mátyás Klára kuratóriumi tag
együttesen rendelkezik. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel elıírt,
elınyomott vagy a nyomtatott cégszöveg alá a Kuratórium elnöke a nevét önállóan írja alá,
jelen Alapító okirat aláírási címpéldányának megfelelıen.
11./ A Felügyelı Bizottság:
a./ Az Alapító a közalapítvány mőködése és gazdálkodása törvényességének és
célszerőségének ellenırzésére, határozatlan idıre szóló megbízatással 3 tagú bizottságot hoz
létre.
Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja, illetve a szervezet könyvvizsgálója az a személy,
aki:
a./ A Kuratórium elnöke vagy tagja
b./ A szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll,
c./ A szervezet cél szerinti juttatásából részesül,
d./ Az a./-c./ pontokban meghatározott személy hozzátartozója .
b./ A bizottság elnökének és tagjainak határozatlan idıre az Alapító az alábbi személyeket
kérte fel:
Név
Hajdú Éva
Tóth Jánosné
Bankó Judit

Tisztség
Elnök
Tag
Tag

Lakhely
Hévizgyörk, József A. u. 41.
Hévizgyörk, Ady E. u. 141.
Hévizgyörk, Kossuth L. u. 115.

c./ A bizottság elnöke és tagjai az Alapító okirathoz csatolt nyilatkozatban kijelentették , hogy
megbízatásukkal kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.
d./ A bizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül látják el, de munkájuk során a
felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
e./ A bizottság szervezeti és mőködési rendjét maga határozza meg. Köteles a Közalapítvány
mőködését , az ügyek teljes körét átfogóan és rendszeresen ellenırizni,s a Kuratórium éves
beszámolójához csatlakozva, ellenırzésének tapasztalatairól az Alapítónak évente jelentést
tesz, a Kuratóriumot pedig tájékoztatja . Tevékenysége során különösen:
-

-

A kuratóriumi ülésekrıl készült jegyzıkönyvek, emlékeztetık figyelembe
vételével vizsgálja a kuratóriumi döntések és a közalapítványi célok
összhangját,
Ellenırzi és véleményezi a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység
szabályszerőségét és a mérleget,
Jogosult célvizsgálatokat folytatni, a Közalapítvány ügyeirıl a
Kuratóriumtól,elnökétıl , tagjaitól felvilágosítást kérni, az iratokba,
könyvekbe,nyilvántartásokba betekinteni, a pénzkezelés, kötelezettségvállalás,
utalványozás és ellenjegyzés rendjét megvizsgálni.

f./ A bizottság elnöke a Kuratórium ülésén állandó meghívottként vesz részt, a bizottság teljes
ülésére a Kuratórium elnökét és a gazdasági ügyvezetıjét minden alkalommal meg kell hívni.
g./ A bizottság köteles a Kuratórium tagjait tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást , hogy :
-

-

a közalapítvány mőködése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet
érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény ( mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé,
a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.

h./ A Kuratóriumot a felügyelı bizottság indítványára – annak megtételétıl számított 30
napon belül – össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a felügyelı bizottság jogosult.
i./ Ha a Kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
12./ Záró rendelkezések
a./ A Közalapítvány – céljai megvalósítása érdekében – együttmőködik a hasonló
közfeladatot ellátó állami-, önkormányzati szervekkel, közhasznú és társadalmi
szervezetekkel, alapítványokkal és közalapítványokkal.
b./ A közalapítvány megszőnése esetén vagyonát – a hitelezık kielégítése után – a megszőnt
közalapítvány céljához hasonló célra kell fordítani és errıl a nyilvánosságot megfelelıen
tájékoztatni.

c./ A közalapítvány a hirdetményeit az Önkormányzat hirdetıtábláján, valamint a Galga
Televízió útján teszi közzé.
d./ Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. Rendelkezései az irányadók.
e./ Ezt az Alapító Okiratot az Alapító Hévizgyörki Önkormányzat Képviselı-testület
335/2004.(X.26.) számú határozatával jóváhagyta.
f./ Az Alapító Okiratot az Alapító képviselıje, mint az Alapító Akaratának mindenben
megfelelıt, az alulírott helyen és idıben aláírta.
Kelt: Hévizgyörk, 2004.október 26-án
Az Alapító Okirat 5., 9. b4) és 10. b) pontjait érintı változásokkal egységes szerkezetbe
foglalta és ellenjegyezte dr. Németh L. Zsolt ügyvéd , Budapesten , 2008. június 20. napján:

Dr. Németh L. Zsolt
Ügyvéd

