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Pusztaszer K6zs6g6rt Kilzalapitv6ny

ALAPiT6 OKIRATA

Ezen Alapit6 Okirat a Pusztaszer K6zs6g 0nkormdnyzata K6pvisel6-testi.ilet6nek
16/2015.(IL26,)Kt. hatiirozatdval elfogadott Alapit6 Okiratnak a 27/20t6.(IV.28.)Kt. hatdrozatdval
megSllapitott m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalt szovege.

1. Az alapit6

1, 1. neve : Pusztaszer Kcizs6g Onkormdnyzatdnak K6pvisel6-testirlete

1.2. sz6khelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.

L.3, az alapitvdny c6ljdra rendelt vagyon: 300 000,-Ft

2. Az alapltvdny

2,1. neve: Pusztaszer K6zs6gdrt K6zalapitvdny

2.2. sz,6khelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.

2.3. c6lja: a 2.4. pontban felsorolt tevdkenys6gek v6gz6s6vel a Pusztaszer K6zsdgi 0nkormdnyzat

feladatkdr6be tartoz6 egyes kOzfeladatok megval6sitdsdnak tdmogatdsa, el6segit6se.

2.4. tev6kenys6ge:

2.4 . t. egeszs6g meg 6rzds, bete gs6g mege lciz6s

2,4.2. szacidlis tev6kenys6g, csaliidsegit6s, id6skorilak gondozdsa

2.4.3, nevel6s, oktatds, k6pess6gfejleszt6s, ismeretterjeszt6s

2,4.4. kulturdlis tev6kenys6g

2,4,5. kulturdlis 6rdks6g meg6vdsa

2.4, 6. mtiem16kv6delem

2.4.7 . term{szetv6delem

2,4.8. kdrnyezetv6delem

2.4.9. gyermek- 6s ifiilsdgv6delem

2.4.L0. sport 6s szabadid6s tev6kenys6g

2.4.LL. kdzrend v6delme, 6nk6ntes t[izoltds, ment6s

2.5. Az alapitvdny hatdrozatlan id6re jOtt l6tre.

3. A kurat6rium

3.1, Az i.igyvezet6 szerv megnevez6se: kurat6rium,

3.2. A kurat6rium az alapitviiny legfcibb ddnt6shoz6 6s k6pviseleti, illetve iigyint6z6 szerve.

3.3. A kurat6rium feladatai ktilOndsen:

3.3.1. az egyesi.il6si jog16l, a kdzhasznrj jogdlldsr6l, valamint a civil szervezetek miikdd6s616l

6s tdmogatds6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tdrv6nyben meghatSrozott beszdmol6 elfogaddsa;

3.3.2. az 6ves krilts6gvet6s elfogaddsa;

3.3.3, ddntds kieg6szit6 jellegui, nonprofit gazdasdgi-viillalakoziisi tev6kenys6g folytatds616l;

3.3.4. d6nt6s az alapitvdnyi vagyon felhasznSldsr6l.

3.4.1 A kurat6rium hdrom tagb6l 5ll, akiket erre a tiszts6gre az alapit6 k6r fel 6s vdlaszt meg. A

kurat6riumi tagsdg az alapit6 dltali kijel6l6s elfogaddsdvaljdn l6tre.
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3,4.1. az elndk

3.4.1,1. neve: Sdgi Mihdlyn6 (szi.ilet6skori neve: Kovdcs Ter6z)

3.4.t.2.lak6helye: 6769 Pusztaszer, Rdk6czi utca 59.

3.4.1.3. anyja szrilet6si neve: T0riTer6z

3.4,2. kurat6riumi tag

3.4.2.L. neve: Kovdcs Andrdsn6 (szrilet6skori neve: Kovdcs R.oz6lia)

3.4.2.2. lak6helye: 6769 Pusztaszer, Honfoglaleis utca 3g.

3.4,2.3. anyja sziilet6si neve: Fodor Rozdlia

3.4.3. kurat6riumi tag

3.4.3.1. neve: Tajti Ldszl6

3.4.3.2.lak6helye: 6769 Pusztaszer, Arpiid utca 19.

3.4,3.3. anyja sztilet6si neve: Z*dori Matild

3.5. A kurat6rium tagjainak tiszts6g6nek icl6tartama hatdrozatlan id6re sz6l.

3.6. A kurat6rium tagjai tiszts6gdnek megsz(n6se:

3.6.1. lemonddssal, az fj kurat6riumi tag bir6sdgi nyilvdntandsba tcirt6n6 bejegyzds6vel;

3.6.4. tcirv6nyben meghatiirozott kizd16 ok bekrlvetkezte eset6n;

3.6. 5. visszahfvdssal.

3.7. A kurat6rium tagjai tev6kenys6gilket penzbeli dfjazds n6tkril v6gzik.

3.8.2 A kurat6rium elndk6nek 6s tagjainak kijeldl6se sordn figyelemmel keil lenni a polgdri

Tcirv6nykcinyvrll szol6 2013. 6vi V. tcirv6ny (Ptk.) 3:22, g-6ban foglalt et6irdsokra a vezetd
tiszts6gvisel6vel szembeni kdvetelm6nyek 6s kizdr6 okok vonatkoziisdban,6s a ptk. 3:397, g

(3) bekezdds6ben foglalt eldirdsra a kurat6rium vonatkozdsdban. Ennek megfelelden:
3'B'1. Vezet6 tisztsdgvisel6 az a nagykoril szem6ly lehet, akinek cselekv6kepess696t a

tev6kenysdge ellStdsdhoz szr"iks6ges kctrben nem korldtoztdk.

3.8,2. Ha a vezet6 tiszts6gviselci jogi szem6ly, a jogi szemdly kciteles kijel6lni azt a

term6szetes szem6lyt, aki a vezet6 tiszts6gvisel6i feladatokat nev6ben ellStja, A vezet6

tiszts6gvisel6kre vonatkoz6 szabSlyokat a kijel6lt szem6lyre is alkalmazni kell.

3,8,3. A vezetd tiszts6gviselci i.igyvezet6si feladatait szem6lyesen kdteles ellStni,

3.8,4. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit bfincselekm6ny elk6vet6se miatt joger6sen

szabadsdgveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a biintetett el66lethez tttzddl hdtrdnyos
kovetkezm6nyek al6l nem mentesrilt.

3.8.5. Nem lehet vezet6 tiszts6gviselci az, akit e foglalkoziist6l jogerclsen eltiltottak. Akit
valamely foglalkoziist6l jogerds bir6i it6lettel eltiltottak, az eltilt6s hatStya atatt az

It6letben megjel<ilt tev6kenys6get folytat6 jogi szem6ly vezetd tiszts6gvisel6je nem
lehet.

3'8.6' Az eltiltdst kimond6 hatdrozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6
tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak a vezet6 tiszts6gviselrii tev6kenys6gt6l.

3.8.7. Az alapitvdny kedvezm6nyezettje 6s annak kdzeli hozzdtartoz6ja nem lehet a kurat6rium
tagja.

3'9' Nem lehet a kurat6rium tagja az alapit6 vagy miis olyan szem6ly, aki az alapit6val vagy az

alapit6 meghatdroz6 befolydsa alatt dl16 jogi szem6llyel vagy jogi szem6tyis6g n6tkrili gazdasdgi

tdrsasdggal munkaviszonyban, munkav6gz6sre irdnyul6 egy6b szerz6d6ses jogviszonyban dll.
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3.10, A kurat6rium hatdrozatk6pess6g6nek sziimitiisakor figyelmen kivUl ketl hagyni az alapit6t,6s
azt a szem6lyt, aki az alapit6val vagy az alapit6 meghatdroz6 befolydsa alatt 6116 jogi szem6llyel

vagy jogi szem6lyis6g n6lktili gazdasdgi tdrsasdggal munkaviszonyban, munkav6gzdsre irdnyul6
egy6b szerz6d6ses jogviszonyban 5ll.

4. A kurat6rium dcint6si 6s eljdrdsi rendje

4,L. A kurat6rium hatdrozatk6pes, ha azon legal;ibb k6t tag r6szt vesz.

4.2. A kurat6rium 6vente legalSbb egyszer iil6sezik,

4.3. A kurat6riumot az elndk kciteles dsszehivni, ha bdrmely kurat6riumi tag k6ri.

4.4. A kurat6rium til6seir6l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni.

4.5. A kurat6rium d6nt6seit hatdrozati formdban hozza meg.

4.6. A kurat6rium a hat;irozatait a jelenl6v6 tagok sz6tdbbs6gdvel, nyilt szavazdsdvalhozza.

4.7. A hatdrozatokat a hatiirozatok tdrdban kell nyilvdntartani, vagy az azokat tartalmaz6
jegyz6kdnyveket kell 

'rizni.

5. A kurat6rium elncike

5.1. A kurat6rium elndkdnek feladatai:

5.1.1. a kurat6rium ril6s6nek dsszehivdsa;

5.1.2. k6pviseli az alapitviinyt;

5.1.3. int6zked6seit a kurat6rium ddnt6s6nek megfelel6en kell megtennie, ddnt6s hiSny6ban

pedig az alapitvdny 6rdekeivel dsszhangban;

5,1.4. kezeli az alapitvdny p6nzeszkdzeit, ennek keret6ben utalvdnyoziisi jogk6rt gyakorol;

5,1.5. vezeti a hatdrozatok tdrdt, vagy 6rzi a hat6rozatokat tartalmaz6 jegyzdkdnyveket,

5.2. A kurat6rium elndk6t akaddlyoztatdsa eset6n az Sltala kijeldlt kurat6rium tag, ilyen szem6ly

hiSnyiiban a kurat6rium dltal megbizott kurat6riumi tag helyettesfti.

6. A feltigyelci bizottsdg

6.1. Az alapitviiny tevdkenys6g6nek kozvetlen ellen6rzds6t a 3 tag0 fehigyel6 bizottsiig liitja el, A
feltlgyelci bizottsdg elndk6t 6s tagjait az alapit6 k6ri fel '6s bbza meg, megbizdsuk hatiirozaflan

id6re sz6l.

6.2. Az elndk

6.2,1. neve: Vdg6 Tibor P6ter

6.2.2,lakfhelye: 6769 Pusztaszer, Vadvirdg utca 3.

6.2.3. anyja szrilet6si neve: Hell RozSlia

6.3. FeliigyelS bizottsdgi tag

6.3.1. neve: Katona Jiinos

6.3.2. lak6helye: 6769 Pusztaszer, Rdk6czi utca 44.

6.3,4, anyja sztilet6si neve: Mucsi Eszter

6.4. Feliigyel6 bizottsdgi tag

6.4.1. neve: Szeri Ildik6

6.4.2, lak6helye: 6769 Pusztaszer, Di6fa utca 20.

6.4.3, anyja szirletdsi neve: Ferenczi ti:va

6.5. Nem lehet a feliJgyel6 bizottsiig elncike, tagja:

6.5.1. a kurat6rium elndke vagy tagja,
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6.5.2. aki az alapitv;iny c6l szerinti juttatdsdban r6szesril,

6.5.3. a fentiek hozzdtartoz6ja.

6.6. A feltigyelri bizottsdgi tagsdg (elndki megbizds) megsztinik:

6.6.1. lemonddssal,

6.6.2. a tag haldlSval,

6.6.3. az alapit6 iiltal t6ft6nd visszahivdssal,

6.6.4. az alapitvdny megszfin6s6vel,

6.7. A fe[igyel6 bizottsdg:

6,7.1. ellen6rzi az alapitvdny miikddds6t, gazddlkoddsdt,

6.7.2. ellenlrzi a kurat5rium tev6kenys6g6t,

6.7.3, elndke 6s tagjai a kurat6rium i1l6s6n tandcskoz6si joggal vehetnek r6szt.

6.8. A fe[igyel6 bizotts6g jogositvdnyai:

6.8.1. betekinthet az alapitvdny bdrmely iratdba,

6.8.2. felvildgositdst, magyardzatot k6rhet az alapitvdny mr-ikdd6s6vel kapcsolatban a

kurat6rium eln0k6t6l 6s tagjait6l,

6.8.3. megvizsg6lja, ellencirzi az alapitvdny szdmvitel6t, kOnyveit, a p6nzkezel6s rendj6t,

bizonylatait, iratait,

6,8.4, vizsgdlatot folytathat a kurat6riumndl, ha az alapitvdny c6ljainak megval6siti{s;it, a

p6nztigyi-gazdasdgi tev6kenys6g szabSlyszertis6g6t vesz6lyeztetve ldtja,

6.8.5. v6lem6nyezi a kurat6rium 6ves beszdmol6jdt,

6.8.6. ha a jelzds6re a kurat6rium az alapftvdny mfikod6s6t vesz6lyeztet6 (feltdrt)
hiSnyossdgot nem sztinteti meg, 6rtesiti az alapit6t, 6s az alapitvdny t6rv6nyessdgi

felugyeletdt elldt6 szervet (az Ugy6szs6get),

6.9, A feltigyeld bizottsSg 6vente besz6mol az alapit6nak az alapitvdny m(k6d6s6vel kapcsolatos

tapasztalatai16l.

6.10. A fehigyel6 bizottsdg elndke 6s tagjai tev6kenys6giiket pdnzbeli dijazds n6lktrl v6gzik.

7, Az alapitvdny vagyona, gazddlkoddsa

7.L.3 A Kdzalapitviiny nyitott, ahhoz biirki csatlakozhat. A csatlakoz6s elfogaddsdr6l a kurat6riuma

dcint.

7.2. Az alapftvdny anyagi forrdsai:

7.2.L. az 1.3. pontban jeldlt indul6 vagyon/

7.2.2. az Alapit6 iiltal a k6lts6gvet6s6b6l biztositott (iitadott) eseti tdmogatds,

7.2.3. az alapitvdnyi vagyon hozama (kamatok),

7.2.4, csatlakozdsokkal tett felajdnldsok, adomdnyok, tdmogatdsok,

7.2.5. term6szetes szem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6

szervezetek befi zet6sei,

7.2.6. a szem6lyi jdvedelemad6nak az alapftviiny javdra felajdnlott 6s alapitvSnyi szeimliira
,6rkez6 r6sze,

7.2.7. egyeb bev6telek, adomdnyok (pl.: pillydzaton, m6s alapltvdnyok felhiviisain nyert anyagi

eszk6zdk).

7.3. Az alapitvdny az adomdnyokat c6lja el6r6se 6rdek6ben hasznSlja fel.
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7.4. Az alapitvdny c6lja megval6sitdsa 6rdek6ben nonprofit, kieg6szitri jelleggel gazdasdgi-

viillalkozdsi tev6kenys6get vdgezhet

7.5. Az alapitvdny c6ljdra rendelt vagyon (1.3. pont) a mrikod6s megkezd6s6hez 6s az alapitv6nyi

c6lok folyamatos megval6sitdsdhoz legfeljebb 75olo m6rt6kben haszn;5lhat6 (oszthat6) fel.

7.6.4 Az alapitvdnyi c6lok megval6sitdsiihoz a 7.2. pontban felsorolt forrdsokb6l szdrmaz6

bev6telek hasznSlhat6k fel, figyelemmel azonban a 7.5. pont szerinti korldtoziisra.

7,7. A vagyonfelhasznSlSs m6dja:

7.7.t. az alapitviSny c6ljdhoz kapcsol6d6 teimogatds iriinti k6relemre

7.7.2, p6ly6zati eljdrds 0tjdn.

7.8. A pSlydzatok elbirdldsa sordn, a tdmogat;isok odait6l6s6vel egyiddben meg kell hatdrozni:

7.8.1. a tiimogatiisban r6szesr)lt (kedvezm6nyezett) elszdmoliisi kdtelezetts6g6t,

7.8.2. a tdmogatiis felhaszndlSsdnak c6ljdt 6s rendj6t,

7.8.3. ktilcin rdgziteni kell az alapitvdnyt a tdmogatds felhaszndldsa felett megilletci ellen6rz6si

jogot.

7.9. Az alapitvdnyi pdlydzatok nyilvdnossdga 6rdek6ben, a csatlakozds, az rink6ntes befizet6sek,

tdmogatdsok lehet6s6geire tdrt6nci figyelem felhivds c6ljdb6l 6vente legal6bb egyszer, a helyi

dnkormdnyzati lapban (Pusztaszeri Hirfutdr) az alapitvdny kOzzdteszi :

7.9,1. mt"ik6d6se f<jbb adatait (n€v, sz6khely, c6lok, szdmlaszdm), a kiirt peilydzatokat,

7.9.2, a piilydzatok elbirdldsdnak eredm6nyeit (tdmogatott, nem tdmogatott pdlydzatok szerinti

bontdsban),

7.9.3. ad6szdmdt (az SZJA meghatdrozott rdszdnek felajdnlSsdhoz).

7 .L0. Az alapitvdny:

7.L0.L, hitelt nem vehet fel6s nem foly6sithat,

7.L0.2. p6nzint6zeti tev6kenysr6get nem v6gezhet,

7.10.3. vSllalkozdsi tev6kenys6get csak ktizhasznri c6ljainak megval6sitiisdhoz, azokat nem

vesz6lyeztetve v6gezhet,

7.10.4. pdttokt6l felaj6nlSst, tdmogatdst, befizet6st, adomdnyt 6s csatlakozdst nem fogadhat

el, gazdSlkoddsa sordn el6ft eredm6ny6t csak az Alapit6 Okirat 3.2. pontjai szerinti

c6lokra fordithatja,

7.LL, Az alapitv6ny gazddlkoddsd16l a kurat6rium eln6ke 6vente besz:imol6t k6szit, melyet a

felrigyel5 bizottsdg ellen6riz 6s v6lem6nyez, majd a kurat6rium hagy j6v5.

7.t2. A nevesitett adomdny, tdmogatds Staddsa az adomdnyoz6 dltal meghatdrozott c6lra a

pSly6zati rendszeren kivril biztosithat6 a kedvezm6nyezett r6sz6re. Amennyiben a nevesitett

adomdny, tdmogatds jogosultja egyben pSlyiizatot is benyfjt, a pdlydzat elbirdlSsa sordn a

nevesitett adomdny, tdmogatds 6sszeg6t figyelembe kell venni.

7.13. A kurat6rium dvente 300.000,-Ft-ig terjedS keretdsszeget sajdt hatSskrirben k6t pSlydzati

eljdrds k6z6tt az egyes alapitvdnyi c6lokra, pSlydzati eljdrds mell6z6s6vel felhasznSlhat. Ezen

jogkdrdben a kurat6rium kiv6telesen, a feladatot ell5t6 irdsban indokolt k6relm6re jdrhat el.

Ddnt6s6t a kurat6riumnak a hatdrozatban r6szletesen indokolnia kell,

7.L4. A pdlydzati eljdrds mell6z6s6vel biztositott tdmogatds eset6ben is alkalmazni kell az irdsbeli

megdllapoddsra, a felhaszniilSsi kdtelezetts6gre 6s k0totts6gekre, az elszdmoldsra vonatkoz6

el6irdsokat.
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8. A kurat6rium 6vente beszdmol az Alapit6nak a Kdzalapitvdny mfikrid6s6r6l.

9. Az alapitvdnyt a kurat6rium elndke 6n5tl6an kdpviseli.

10. Az alapitvSny megsziin6se eset6n a hitelezdk kiel6git6s6t kdvet6en megmaradt alapitviinyi
vagyont a Pusztaszer k0zs6gben mfikdd6 civil szervezetek kdzdtt egyenl6 r6szben kell felosztani.

11. Az alapitvdny kcizvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szervezete pdrtokt6l frjggeflen,
azoknak anyagi tdmogatdst nem nyrijt, t6[ik tdmogatdst semmilyen formdban nem fogadhat el,
orsziSggytil6si k6pvisel6i 6s helyi dnkormdnyzati villasztdsokon jelclltet nem indfthat, jelOltet nem
tdmogathat.

L2. Az alapitvdny a c6ljai megval6sitdsa 6rdek6ben egyrittmrikddik a hasonl6 kozfeladatokat elliit6
dllami, onkormdnyzati szervekkel, civil szervezetekkel.

L3. Az alapit6 okiratban nem szabSlyozott k6rd6sekben a Polgdri Tdrv6nyk6nyvr6l sz6t6 2013,6vi
V. tdrvdny 6s az egyestil6si jog16l, a kdzhasznf jogiilldsr6l, valamint a civil szervezetek
m(kdd6s6r6l 6s tdmogatdsd16l sz6l6 20LL. 6vi CLXXV. tdrv6ny rendelkezdsei irdnyad6k, annak

keretei kdzdtt a kezeld szervezet bdrmely k6rd6sben hatiirozatot hozhat.

14, A fenti Alapit6 Okirat elfogaddsdval egyidejrileg a Pusztaszer Kdzs6g 0nkormdnyzata K6pviselc!-

testt"ilet6nek 33/1999.(XII.21.)Kt. hatiirozatiival elfogadott Alapit6 Okirat, 6s annak

10/2000.(IL10.)Kt. hatdrozatiival,4T/2000,(XILB.)Kt, hatdrozatSval, valamint 40l200S,(V,26,)Kt,
hatdrozatdval megdllapitott m6dosftdsai hatSlyukat vesztik.

Pusztaszer, 2016. Sprilis 28.
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