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Javaslat a Kismarosért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!
A Kismarosért Közalapítvány jelenleg hatályos létesítő okirata 2012. szeptember 20. napján kelt,
így szükséges az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti felülvizsgálata és módosítása, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a nyilvántartásba már bejegyzett társadalmi szervezetek 2014. május 31. napjáig kezdeményezhették az új
törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételüket, amely jelen alapítvány vonatkozásában
nem történt meg.
A határidő elmulasztását követően is lehetséges a létesítő okirat módosítása, és a közhasznúsági
nyilvántartásba vétel kezdeményezése, azonban jelen esetben nem állnak fenn a közhasznú jogállás
feltételei, így el kell járni annak törlése érdekében és szükséges módosítani az alapító okiratot, úgy
hogy a közhasznúságra utaló rendelkezések a létesítő okiratból törlésre kerüljenek. A létesítő okirat
módosítása ezt a célt, továbbá jogszabályváltozás miatt az új Ptk. szerinti felülvizsgálatát és módosítását is szolgálja, így figyelemmel a jogszabályi környezet alapvető megváltozására valamennyi
pontjára kiterjedően szükséges megváltoztatni a szövegezést.
Az alapítvány Kuratóriumában és Felügyelőbizottságában történt tisztújítás okán szintén szükséges
az okirat módosítása, ezen kívül az alapítványi célok bővítésre kerültek és aktualizálták a döntések
nyilvánosságra hozatalának módját is.
A Kuratórium tagjai közül Fuchs András és Greff József, a felügyelőbizottságból pedig Krebsz
Józsefné lemondott, helyükre a mellékelt javaslat szerint Dr. Andresz-Bódi Zita és Zachinger Attila
kerülne kuratóriumi tagként, Krebsz György pedig a felügyelőbizottsági tagi tisztséget látná el 2022.
június 1-jétől kezdődően.
Bonifert Györgyné Irénke kifejezett kérése volt, hogy az elnöki tisztséget 2022. június 1-jétől kezdődően egy másik kuratóriumi tag lássa el, a javaslat szerint a Kuratórium új elnöke Ógel János
lenne, Bonifert Györgyné tagként pedig továbbra is segítené a Közalapítvány munkáját.
Kismaros, 2022. május 4.
Neubauer Rudolf
előterjesztő
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DÖNTÉSI JAVASLAT
Határozati javaslat (Bizottság)
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a Kismarosért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásra javasolja, felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat és egyéb szükséges nyomtatványok aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: 2022. május 16.
Határozati javaslat (Képviselő-testület)
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Kismarosért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja,
2. felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,
3. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és egyéb szükséges nyomtatványok aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: 2022. június 1.
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1. számú melléklet
A Kismarosért Közalapítvány
ALAPÍTÓ OKIRATA
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg amely készült a Kismarosért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány
alapítójának 2022. év május hónap ** napján kelt, ******* számú képviselő-testületi
határozata, 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. törvény alapján az alábbiak szerint (a módosítások
félkövér, dőlt betűvel szedettek):
Általános rendelkezések
1.

Az alapító: Kismaros Község Önkormányzata (székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos
út 22., statisztikai számjelrendszer szerinti törzsszáma: 15441221-8411-321-13,
adószáma: 15441221-2-13, nyilvántartó hatóság neve: Magyar Államkincstár,
nyilvántartási száma: 441223) képviseli: Neubauer Rudolf polgármester

2.

Az alapítvány neve:

Kismarosért Közalapítvány

3.

Az alapítvány székhelye:

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Az alapítvány célja és tevékenysége
4.

Az alapítvány célja:
Kismaros község fejlődését, fejlesztését elősegíteni, különös tekintettel a falu és az
üdülőövezet közterületi küllemének szebbé tételére; az oktatás, a kulturális élet
támogatása, az egészségügy és a sport fejlesztése, feltételeinek javítása; az ifjúság önálló
életkezdési lehetőségeinek támogatása; falurendezvények támogatása; segítségnyújtás
egy esetleges természeti csapás vagy rendkívüli esemény miatt bajba jutott kismarosi
polgárok részére; hagyományok ápolása és őrzése.

5.

Az alapítvány tevékenysége:
Az Alapítvány olyan közösségi kezdeményezés, amely céljai és feladatai teljesítése
érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely,
illetőleg aki a község fejlesztését, fejlődését elősegíti.
Az alapítvány a céljai megvalósítása érdekében támogatókat és adományokat kutat fel,
valamint együttműködést alakít ki a támogatókkal és az adományozókkal.

6.

Az alapítvány jellege:
6.1./
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi
személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni
hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti
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alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az
a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának
felhasználására vonatkozóan.
6.2./
7.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány időtartama: Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.
Az alapítvány vagyona és annak felhasználási módja

8.

Az alapítói induló vagyon: 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint készpénz, amelyet az
alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott. Az alapítvány előbbiekben
meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okiratban meghatározott
feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának
eredményével.

9.

Az alapítványi vagyon felhasználása:
9.1./
9.2./

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt
célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium
gazdálkodik.
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az
alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes
összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

9.3./

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a
támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

9.4./

Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy
rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
Az alapítvány ügyvezető szerve:

10.1./

Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési
jogát.
A kuratórium elnöke:
Ógel János

2623 Kismaros, Dám utca 9.

A kuratórium további tagjai:
Bonifert Györgyné 2623 Kismaros, Kossuth út 108.
Dr. Andresz-Bódi Zita
2621 Verőce, Árpád út 76.
Zachinger Attila
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 46.
Pálmai Károlyné
2623 Kismaros, Rév út 2/A.
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A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának
módja: általános és önálló. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez és
a készpénz felvételhez a Kuratórium elnökének és Pálmai Károlyné
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.
10.2./

-

-

10.3./

A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az
alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
a tag halálával,
lemondásával,
a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében
és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok
bekövetkeztével,
a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez
megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz
érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium
gyakorolja.

10.4./

A Kuratóriumot évente legalább félévente egyszer össze kell hívni írásban,
igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl.
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus
levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).

10.5./

A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza
meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak
tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés
helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak
igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele
és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

10.6./

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több, mint
a fele, azaz legalább három tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat
másként nem rendelkezik – mind az öt tag jelenléte esetén egyszerű
szótöbbséggel, míg három tag esetén egyhangúlag hozza. A Kuratórium ülésén
valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.
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 az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.7./

A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik,
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

10.8./

A Kuratórium ülésein született döntésekről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi
tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak
a Kuratórium ülését követő tizenöt (15) napon belül meg kell küldeni. A
Jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges
személyükre való utalással.

10.9./ A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet
(a továbbiakban: „Határozatok Könyve”), amelyben rögzíteni kell a határozatok
tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát,
illetve nyílt szavazás estén a szavazók személyét. A határozatokat minden
esetben postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok
meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, és a
Község honlapján nyilvánosságra kell hozni.
Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a
beszámoló közlésével azonos módon – a Község honlapján kell nyilvánosságra
hozni.
10.10./ A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek
hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti. A
Kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről,
biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
Összeférhetetlenségi szabályok:
11.1./

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll
(Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

11.2./

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli
hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
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11.3./

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt.
A felügyelőbizottság

12.1/ Az alapítványnál felügyelőbizottság működik, a tevékenységét az alapító részére
végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be. A
felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
A felügyelő bizottság tagjai:
Krebsz György 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 28/A.
Papp Éva
2623 Kismaros, Szabadság utca 7.
Dr. Keserűné Hoffmann Adrienn 2623 Kismaros, Monostor
utca 10.
12.2/

A felügyelő bizottsági tagság határozatlan időtartamra jön létre. A felügyelő
bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden
tagja jelen van, határozatát nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, tehát kettő
egyetértő szavazattal hozza, egyébként a felügyelő bizottság maga határozza
meg működésének rendjét, azonban félévente egy alkalommal köteles ülést
tartani. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek
nincs helye. Az ülések nem nyilvánosak, azon az alapító tanácskozási joggal
részt vehet. határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel, 10 napon belül
megismételt ülést kell tartani, amely továbbra is csak akkor határozatképes, ha
azon a tagok több mint fele jelen van.
A felügyelő bizottság működésére egyebekben a kuratórium működésének
szabályai az irányadók. Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek
nem csorbíthatják a kuratórium, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.
Az adományok gyűjtése

13.1./

Jelen alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az
adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok
és méltóság sérelmével. Az alapítvány nevében és javára történő
adománygyűjtés csak a Kuratórium Elnökének írásbeli meghatalmazása alapján
végezhető.

13.2./

Az adományokról nyilvántartást kell vezetni, egyebekben az alapítvány
cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
Az alapítvány megszűnése

14.1/ Az alapítvány megszűnik, ha
a) a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
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b) a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód
14.2/

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. Ha valamelyik megszűnési ok
bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy
szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok
bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. Ha az
alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc
napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a
nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési
kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az
alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai
egyetemlegesen felelnek. A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői
igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő
határozatban kell rendelkezni.
A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona

15.1./

Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
megmaradó vagyon az alapítóra száll át, azzal, hogy az alapítvány jogutód
nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú
kismarosi alapítvány számára rendelkezhet.
A vagyon a nyilvántartó bíróság által kijelölt alapítványt illeti, ha az alapító nem
rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító által megjelölt
személy a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. A nyilvántartó
bíróság a vagyont - a kuratórium és a felügyelőbizottság véleményének
figyelembe vételével – az alapítvány céljával azonos célú, ilyen hiányában
hasonló célú alapítványnak juttatja. A juttatás elfogadásáról az alapítványnak
döntenie kell.
Záró rendelkezések

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
Az Alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, írta alá.
Kelt: Vác, …. év. …....................... hó ….. . napján
………………………………………………………………..……………………………………
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseletében
Neubauer Rudolf polgármester
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Záradék:
Igazolom, hogy a jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján - hatályos tartalmának, valamint jelen egységes
szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 4., 10.1.,10.9., 12.1. pontjainak változása adott
okot.

Alulírott, Dr. Huszák Katalin ügyvéd (2600 Vác, Köztársaság út 11-13., KASZ: 36061905) a
jelen létesítő okiratot, a szövegkiemeléssel jelzett pontjait is érintő módosítására vonatkozóan
szerkesztettem, valamint Vácott, ……………………………….-én ellenjegyzem:

- 10 -

