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Sztanyi Istvan polgarmester:
Koszontok mindenkit a mai rendkiviili Ulesunkon. Megallapitom, hogy az Ules hatarozatkepes, mert az
5 fos kepviselo-testuletbOl mindenki jelen van. A meghiv6ban szereplo napirendeket elfogadasra
j avaslom. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel j elezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil az alabbi napirendet fogadja el:
1. V ertesboglar Kozsegert Kozalapitvany Alapit6 Okiratanak felulvizsgalata
Eloterjeszto: polgrirmester

N a pi r en d hirgyahisa:
1. Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany Alapito Okiratanak feliilvizsgalata
Az Alapitwiny Alapit6 Okiratimak tervezete a jegyzokonyv mellekletet kepezi.
Sztanyi Istvan polgarmester:
A mai rendkiviili Ulest osszehivasat a Kozalapitvany Alapit6 Okiratanak felulvizsgalala lelle
sziiksegesse. Kerem az Alapitvany elnoket, hogy errol pontosabban tajekoztassa a Kepviselotestiiletet.
Nacsak Tamas a Vertesboglarert kozalapitvany kuratoriumanak elnoke:
A Polgari torvenykonyv m6dositasa sziiksegesse tette a V ertesboglarert Alapitvany Alapit6
Olrirat{mak feliilvizsp;alatat, melyet j(mius 30-ip; kell mep;tenni.ink. Elk<~szitettem a tervezetet 1 k:erem a
Tisztelt Kepviselo-testiilet velemenyet.
Szt~nyi Istv~n polg~rmester:

Az alapitvanyi celok nagyon szeleskoruek, nem latom annak lehetoseget, hogy ennyi mindennel
foglalkozzon az Alapitvany, sem kapacitas sem anyagi forras nines ra.
·
Az alapit6 az onkormanyzat, igy a feladatoknak a fo eel kore kell csoportosulnia, pontosan az
onkormanyzati celok tamogatasara. Komyezetvedelem, vallalkozas segites, tlizoltas nem kell, hogy az
alapitvany feladata legyen, nagyon ki van emelve a nemet nemzetisegi onkormanyzat segitese.

Nacsak Tamas a Vertesboglarert kozalapitvany kurat6riumanak elnoke:
Az eredeti celok lettek atemelve, azon nem valtoztattam, vegyi.ik ki azt, amelyiket nem lat odaval6nak
a testi.ilet. A nemzetisegi onkormanyzatot pedig azert emeltiik ki, mert nemzetisegi telepi.iles vagyunk.
Sztanyi Istvan polgarmester:
Az Alapitvanyt61 nem varunk el ennyi mindent, azt varjuk el, hogy tamogassa az onkormanyzati
munkat, egy fO cellegyen, arra gyiijtson anyagi forrast.
Miehle Beta kozalapitvany kurat6riumanak elnok-helyettese:
Ugy latom, hogy itt ellentmondas van az alapit6k es az Alapitvany celjai kozott, ezt osszhangba kell
hozni.
J6kai Erika alpolgarmester:
A tevekenysegek olyan sokoldaluak, hogy nehezen atlathat6ak, tovabba dupla sorszamozas es
felsorolas is van.
Nacsak Tamas a Vertesboglarert kozalapitvany kurat6riumanak elnoke:
Az elso felsorolas a torvenyi eloiras, ezen eloirasoknak megfeleloen, azok keretei kozott kell
megfogalmazni a feladatokat, illetve celokat.
Miehle Bela kozalapitvany kurat6riumanak elnok-helyettese:
Az eredeti eel szerint ha nagyobb fejlesztest akamak a telepi.ilesen vegrehajtani, az anyagi forrasanak
megteremteseben segitsen az Alapitvany.
J6kai Erika alpolgarmester:
Atfog6an kellene megfogalmazni a celt, pl.: telepi.ilesfejlesztes segitese.
Sarosi Ferenc kepviselO:
A celok kozott van pl. tuzoltas, magas vemyomas elleni vedelem, ami nem az Alapitvany feladata,
raadasul haromszor is fel vannak sorolva a feladatok.
J6kai Erika alpolgarmester:
Meg kell beszelni mi a fo eel, errollegyen egy kozos dontes, es azt tartalmazza az Alapit6 Okirat
Sztanyi Istvan polgarmester:
Annal is inkabb, mert korabban el lett apr6zva a tamogatas, olyan kifizetesek is tortentek, ami nem
volt szerencses egyreszt nero lett elore egyeztetve, masreszt nem az Alapitvany feladata lett volna. Az
Alapitvany ad-hoc jelleggel ne igerjen oda tamogatasokat.
Nacsak Tamas a Vcrtcsboglarcrt kozalapitvany kurat6riumanak elnoke:
A j6 egyi.ittmukodes szerintem nem azon alapszik, hogy mindent elore meg kell beszelni es engedelyt
kell kerni.
Sarosi Ferenc kepviselo:

v egyek figyelembe az onkormanyzati celokat, de 6nall6an dontsenek, azert kurat6rium.
Sztanyi Istvan polgarmester:
Az elveket kell megbeszelni es egyeztetni a tamogatand6 celokat. Ebben az evben mindenkeppen kell
foglalkozni az utak allapotaval, egyes reszeken mindenkeppen javitani kell, ehhez pedig minden
tamogatasra es segitsegre sziikseg van.
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Nacsak Tamas a Vertesboglan!rt kozalapitvany kurat6riumanak elnoke:
A kolcsonos tajekoztatas erdekeben j6 lenne, ha kurat6riumi elnokkent kapna megWvast a tesruleti
Ulesekre, ott kozvetlenlil tajekoz6dhatna. Javaslom, hogy nezziik at tetelesen a celokat es pontositsuk
rnindenki megelegedesere.
Sztanyi Istvan polgarmester:
A velemenyek osszegzesevel pontositottuk az Alapit6 Okiratot, mel yet a kurat6rium elnoke felolvas ..
Az Alapit6 Okirat tervezete es az elfogadott Alapit6 Okirat is a jegyzokonyv mellekletet fogja
kepezni.
Ha nines mas kerdes, javaslat, szavazasra bocsatom a javitott Alapit6 Okiratot.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
69/2014.(VI.30.) hatarozata
Vertesboglarert Alapitvany Alapit6 Okiratanak m6dositasar61
V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testlilete megismerte a V ertesboglar Kozsegert
Kozalapitvany 1999. aprilis 23-an elfogadott Alapit6 Okiratanak fellilvizsgalatot koveto m6dositasat
es a m6dositott Alapit6 Okiratot a kovetkezok szerint fogadja el:

Kozhasznu Alapitvany alapit6 okirata

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata a 35/1999./IV.23./KT. Szamu hatarozataval
hatarozatlan id6re
KOZALAPITVANY
letrehozasat hatarozta el. Az eredeti alapit6 okirat m6dositasra 69/2014. (VI.30.) hatarozat
alapjan keriil sor a k6vetkez6 feltetelek szerint:
I. ALTALANOS RENDELKEZESEK
(1) Alapitvany elnevezese: Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany
(2) Az Alapitvany szekhelye: 8085 V ertesboglar, Alkotmany utca 3.
(3) Az Alapitvany alapitasanak id6pontja: 1999. augusztus 12. (bejegyz6 hatarozat szama:
07-PK-6282711999/57, nyilvantartasi szama: 07/03/571, ad6szama: 18489925-1-07)
(4) Az Alapitvany jogallasa: helyi, nyilt, kuzhasznu
(5) Az Alapitvany partpolitikailag es felekezetileg semleges civil szervezet.
(6) Az alapitvany kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61
fiiggetlen es azoknak anyagi tamogatast nem nylijt. Orszaggyiilesi kepvisel6i es megyei
onkormanyzati valasztasokon jelolteket nem allit, es nem tamogat.
(7) Az Alapitvany a Magyarorszag Alaptorvenye szerint mUkodik.
II. AZ ALAPITVANY CELJAI, KOZHASZNU TEVEKENYSEGE:
Az Aiapitvany celja, a helyi bnkormanyzat rovid-es hosszlitaw celjait figyelembe veve a
telepiilesfejlesztesi feladatok tamogatasa. Tetelesen:

a)
b)
c)

kulturalis 6r6kseg meg6vasa, kulturalis tevekenyseg,
kozrend- es kozbiztonsag vedelme, utepites-fenntartas,
kornyezetvedelem,
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d) helyi nemzeti es etnikai kisebbsegekkel kapcsolatos tevekenyseg,
e) neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes,
f) sport, a munkaviszonyban es a polgari jogviszony kereteben megbizas alapjan
folytatott sporttevekenyseg kivetelevel.
Az Alapitvany a kozhasznu szervezetekrol sz616 1997. evi CLVI. torveny 26.§ c) pontjaban
meghatarozott kozhasznu tevekenysegek koziil az alabbiakat folytatja:
a) neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes (4. pont),
b) kulturalis tevekenyseg (5 . pont),
c) kulturalis orokseg meg6vasa (6. pont),
d) miiemlekvedelem (7. pont),
e) komyezetvedelem (9. pont),
f) a magyarorszagi nemzeti es etnikai kisebbsegekkel, valamint a hataron mli
magyarsaggal kapcsolatos tevekenyseg (13 . pont),
g) sport, a munkaviszonyban es a polgari jogi jogviszony kereteben megbizas alapjan
folytatott sporttevekenyseg kivetelevel (14. pont),
h) kozrend es kozlekedesbiztonsag vedelme, onkentes tiizoltas, mentes, katasztr6faelharitas (15. pont),
i) ar-es belvizvedelem ellatasahoz kapcsol6d6 tevekenyseg (21. pont),
j) a kozforgalom szamara megnyitott lit, hid, alaglit fejlesztesehez, fenntartasahoz es
iizemeltetesehez kapcsol6d6 tevekenyseg (22. pont),
III. AZ ALAPITVANY INDULO VAGYONA
Az onkormanyzat az Alapitvany miikodesenek megkezdesehez az eredeti alapitaskor
500.000,-Ft indul6 vagyont bocsatott az Alapitvany rendelkezesere oly m6don, hogy azt
elkiilonitett bankszamlan keriilt elhelyezesre.
Az Alapitvany nyitott ahhoz, hogy barmely kiilfoldi vagy belfoldi termeszetes es jogi szemely
illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 szervezet penzbeni es termeszetbeni adomannyal
csatlakozhat. A csatlakoz6k azonban a csatlakozas tenyevel nem valnak alapit6kka.
IV. AZ ALAPITVANY FELADATA
a)

Kozremiikodni az Alapitvany szekhelyen a celokhoz kapcso16d6 problemak
megoldasaban,
b) A feladatok eredmenyes ellatasa erdekeben egyiittmiikodesre torekves a helyi
6nkormanyzattal es vertesboglari terseg onkormanyzataival, gazdasagi vallalkozasaival,
valamint Vertesboglar Kozseg Nemet Nemzetisegi Onkormanyzataval,
c) 6sszegyiijteni es tovabbitani a celok megval6sitasahoz sziikseges informaci6kat,
d) Kezdemenyezeseivel, javaslataival, palyazati lehet6segek kihasznalasaval el6segiteni a
kitiizott celok megval6sitasat,
e) Kapcsolatot tartani es egyiittmiikodni a helyi civil szervezetekkel, a civil elet egyeh
szerep16ive1, szervezni es epiteni a vertesboglari e1et civil eletet,
f) Biztositani a tagok kozti folyamatos informaci6aramlast
g) Kizar6lag a celjainak erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vallalkozasi tevekenyseget
folytatni, felkutatni es felhasznalni a miikodeshez sziikseges beveteli forrasokat. Az igy
elert gazdalkodasi eredmeny a tagok kozt nem oszthat6 fel, az csak es kizar6lag az
Alapitvany celjainak megval6sitasara fordithat6.
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Az Alapitvanyi vagyonb61 egyarant reszesiilhetnek tenneszetes szemelyek, jogi szemelyek es
jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezetek oly m6don, hogy a kurat6rium jogosult a
celok megval6sitasa erdekeben palyazatokat kiirni es a nyertes palyaz6t dijban reszesiteni.
Szinlelt palyazat a eel szerinti juttatas alapjaul nem szolgalhat.
V. AZ ALAPITVANY SZERVEZETE
Az Alapitvany szervei:
• Kurat6rium,
• Feli.igyelo Bizottsag.
Az Alapitvany tisztsegviseloinek osszeferhetetlenseget a a Khtv. 8.§ es 9.§ szabalyozza,
valamint
(1) Az Alapitvany Kurat6riumanak elnoke, elnokhelyettese es tagja nem lehet az alapit6
onkormanyzat tisztsegviseloje, illetve tagja.
V.l. Kuratorium

Az alapitvany altalanos i.igyintezo, i.igydonto, vagyonkezelo es kepviseleti szerve a haromtagli
Kurat6rium, melynek tagjai: kurat6riumi elnok, kurat6riumi elnokhelyettes, kurat6riumi tag.
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1 0)
(11)

A kurat6rium tagjai elsodleges feladata a kurat6rium feladat- es hataskorebol eredo
tevekenysegek ellatasa. Szi.ikseg szerint a kiegeszito feladatvallal6 nyilatkozat
keszitheto, melyben a bennfoglalt feladatok az alapit6 okiratban meghatarozott
celokkal osszhangban kelllegyenek.
A kurat6riumi tagok megbizatasa hatarozatlan idore sz61.
A kurat6riumi tagsag megsziinese (lemondas, halal, visszahivas) eseten az uj tagokat
az alapit6 jeloli ki. A tag visszahivasa es az uj tag kijelolese ugyancsak az alapit6
Joga.
Kurat6riumi tag visszahivasara csak a Ptk. 3:398.§ (2) bekezdes altai szabalyozott
m6don van lehetoseg.
A Kurat6rium nemjogosult sajat szervezeti osszetetelenek megvaltoztatasara.
A Kurat6rium tagjai koltsegteritesben reszesiilnek, egyebkent feladatukat tiszteletdij
nelki.illatjak el.
Az Alapitvany kepviseloje a Kurat6rium elnoke.
A kepviselo akadalyoztatasa eseten az Alapitvanyt az elnokhelyettes kepviseli.
Az alapitvany k6pvisclojc a miik6d6st csak az alapitvany nyilvanta1tasba vetden::
iranyu16 eljaras jogeros hatarozattal torteno befejezeset kovetoen kezdheti meg.
A bankszamla felett va16 rendelkezeshez (utalas, keszpenzfelvetel) az elnok, az
elnokhelyettes es kurat6riumi tagok egyikenek alairasa szi.ikseges.
A szabalyszerii penz- es vagyonkezelesert a Kurat6rium tartozik felelosseggel.

V.J.J. A J(uratJrium tagjai

A kurat6rium elnoke: Nacsak Tamas (Vertesboglar, Kossuth utca 160.)
elnokhelyettese: Miehle Bela (Vertesboglar, Kossuth u. 111.)
tagja: Szelle Kalmanne (Vertesboglar, Kossuth u. 60.)
V.2. A Kuratorium feladat- es hataskore

(1) az alapitvanyi vagyon kezelese, dontes a rendelkezesre al16 vagyon felhasznalasar61,
az alapitvanyi vagyon gyarapitasa,
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(2) az alapitvanyi celok megval6sitasa erdekeben jogosult palyazatot kiimi,
(3) az alapit6 okiratban nem szabalyozott kerdesekben szervezeti es mukodesi
szabalyzatot alkotni, amely nem lehet ellentetes az alapit6 okirat tartalmaval,
ervenyessegehez az alapit6 j6vahagyasa sziikseges,
(4) jogosult eves munkatervet kesziteni,
(5) dont a csatlakozas elfogadasar61, amelyhez a kurat6rium tagjainak egyontetu
szavazata sziikseges (1 00%),
(6) a alapitvany eves beszamol6janak j6vahagyasa feliigyel6 bizottsag elozetes
velemenye alapjan,
(7) elfogadja a vonatkoz6 torveny szerint elkeszitett kozhasznusagi jelentest,
(8) a kozhasznusagi jelentest a kurat6rium elnoke kesziti el.
V.3. Feliigyelo Bizottsag

Az alapit6 a Kurat6rium mukodesenek es gazdalkodasanak ellen6rzesere haromtagli
Feliigyel6 bizottsagot hoz letre, melynek tagjai az elnok, az alelnok es tag.

V.3.1. A Feliigyelo Bizottsag tagjai
A feliigyel6 bizottsag elnoke: Kovacsne Sztanyi M6nika (Vertesboglar, Kossuth utca 7.)
elnokhelyettese: Nagl Janosne (Vertesboglar, Alkotmany u. 11.)
tagja: Keindl Paine (Vertesboglar, Kossuth u. 65.)
VI. AZ ALAPITV ANY MUKODESE
VI.l. A Kurat6rium miikodesere vonatkoz6 szabiilyok

(1) A Kurat6rium sziikseg szerint, de legalabb felevente egyszer iilesezik. A
Kurat6riumot az elnok hivja ossze a napirend megjelolesevel.
(2) A Kurat6rium iilesei nyilvanosak, a meghiv6kat az Onkormanyzat hirdet6tablain az
iilest megel6z6 8. napig kell kifiiggeszteni.
(3) Hatarozatkeptelenseg eseten az ismetelt iilest nyolc napon beliil kell osszehivni.
(4) A fenti k6telez6 iileseken feliil, lehet6seg van szemelyes talalkoz6k nelkiil,
telefonon, illetve elektronikus levelezes segitsegevel is hatarozatokat hozni. Az ilyen
m6don hozott hatarozatok szabalyai azonosak a rendes iileseken hozott
hatarozatokeval.
(5) A Kurat6rium hatarozatkepessegehez a tagok tobb, mint felenekjelenlete sziikseges.
(6) A Kurat6rium a hatarozatait egyszeru sz6t6bbseggel hozza.
(7) Az iilesr61 jegyz6k6nyv kesziil.
(8) A jegyz6k6nyv tartalmazza:
a) a kurat6riumi iiles helyet, idejet, a jelenlev6k szamat,
b) a jegyz6k6nyvvezet6 nevet,
c) az iiles napirendi pontjait,
d) az iilesen lezajlott fontosabb esemenyeket, az elhangzott inditvanyokat,
c) a lmlawLaluk.al, aL amlua lt:auull SLaVaLaluk.al es dleuszavazaluk szamlil,

valamint a szavazast61 tart6zkod6k szamat.
(9) A hatarozatokr61 folyamatos nyilvantartast vezet, melyb61 a vezet6 szerv donteseinek
tartalma, id6pontja es hatalya es a szavazati arany megallapithat6.
(1 0) A Kurat6rium rendszeresen, evente legalabb egyszer koteles mUk6deser61,
gazdalkodasar61 az alapit6nak beszamolni a Feliigyel6 Bizottsag jelentesevel egyiitt.
Az alapit6 min6sitett tobbsegli szavazata sziikseges a beszamol6 elfogadasahoz.
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(11) Az Alapitvany tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait a helyi
vagy orszagos sajt6 utjan nyilvanossagra hozza, ki.ilonos figyelmet forditva a kozseg
lakossaganak tajekoztatasara. A tajekoztatas tortenhet:
a) nyomtatott sajt6,
b) internetes portal,
c) hirlevel,
d) sz6r6lap,
e) egyeb, az ad ott feladathoz celszerii medium hasznalataval.
VI.2. A feliigyelO Bizottsag miikodesere vonatkoz6 szabalyok

Az alapitvany feliigyelo szerve a feliigyelo bizottsag
(1) A Feliigyelo Bizottsag ellenorzi az Alapitvany miikodeset, gazdalkodasat. Ennek
soran a vezet6 tisztsegvisel6kt61 jelentest, a szervezet munkavallal6it61 pedig
tajekoztatast vagy felvilagositast kerhet, tovabba a kozhasznu szervezet konyveibe es
irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja.
(2) A feliigyelo szerv tagjai az Alapitvany Kurat6riumanak iilesen tanacskozasi joggal
reszt vehetnek, illetve reszt vesznek.
(3) A feliigyelo szerv koteles az intezkedesre jogosult Kurat6riumot tajekoztatni es
annak osszehivasat kezdemenyezni, ha arr61 szerez tudomast, hogy a szervezet
miikodese soran olyan jogszabalysertes, vagy a szervezet erdekeit, illetve az a
Alapitvany erdekeit egyebkent sulyosan serto cselekmeny (mulasztas) tortent,
amelynek megsziintetese vagy kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese a
Kurat6rium donteset teszi sziiksegesse.
(4) Abban az esetben, ha a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapoz6 teny meriil
fel, a Kurat6riumot a Feliigyelo Bizottsag inditvanyara - annak megteteletol
szamitott 30 napon beliil- ossze kell hivni. E hatarido eredmenytelen eltelte eseten a
Kurat6rium osszehivasara a feliigyelo szerv is jogosult.
(5) Ha a Kurat6rium a torvenyes miikodes helyreallitasa erdekeben sziikseges
intezkedeseket nem teszi meg, a Feliigyelo Bizottsag koteles haladektalanul ertesiteni
a feliigyeletet ellat6 illetekes hat6sagot.
(6) A Feliigyelo Bizottsag sajat iigyrendet keszit.
(7) A hozott hatarozatokat az erintettekkel 8 napon beliil hatarozat kivonat
megki.ildesevel kozli.
VI.3. Egyeb rendelkezesek

(1) A kozalapitvany miik6d6s6vcl kapcsolatban keletkezett iratokba barki jogosult
betekinteni. Ez al61 kivetelt csak szemelyhez fiiz6d6 jogok es adatvedelmi
szempontok miatt teheto.
VII. AZ ALAPITVANY GAZDALKODASA
VII.l. Az Alapitvany bevetelei

Az Alapitvany beveteleit az alabbi forrasokb61 szerzi:
a) Vallalatokt61, vallalkoz6kt61 kapott tamogatasok
b) Maganszemelyek hozzajarulasai, befizetesei
c) Palyazatokon elnyert tamogatasok
d) Onkormanyzati tamogatas
e) A szemelyi jovedelemad6 1%-anak felajanlasab61 szarmaz6 bevetel
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f) Feladat-ellatasi,

kozmiivelodesi vagy egyiittmiikodesi megallapodasok alapjan
keletkezo bevetel
g) Szolgaltatasi ellenertek, amely a celokhoz kapcsol6d6 gazdasagi tevekenysegbol
szatmazik
h) Programfinanszirozas
i) Normativ tamogatas
Az Alapitvany a gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a celjaihoz
kapcsol6d6 tevekenyseg elvegzesere forditja.
VII.2. Az Alapitvany kiadasai

a)
b)
c)

az alapitvanyi celu tevekenyseg kozvetlen koltsegei,
a kurat6rium koltsegei,
egyeb kozvetlen koltsegek.

(1) Az Alapitvany tartozasaiert csak sajat vagyonaval felel.
VII.3. Penzeszkozok kezelese

(1) Az Alapitvany a szabad penzeszkozeit betetbe, ertekpapirba elhelyezheti,
befektetheti, de annak szem elott tartasavai, hogy az osszes penzeszkoznek egyszerre
maximum 70%-a kotheto Ie.
(2) Az Aiapitvany vagyonat a Kurat6rium j6 gazda gondoskodasavai koteles kezeini es
az Aiapitvany ceijainak megvai6sitasara forditani. Ennek kereteben jogosult a
teiepi.ilesrendezes, telepi.ilesfejlesztes teren a szervezetek es szemelyek
eikepzeieseinek osszegzesere, palyazat utjan tamogatni az egesz teiepi.iles vagy egy
reszenek fejieszteset kiilonos tekintettei a zoldteriiietek apoiasara, fejlesztesere.
VII.4. Tamogatasok es hozzajarulasok kezelesenek szab:ilyai

Az Alapitvany altai kapott tamogatasoknak ket fajtajat kiilonbozteti meg:
• Aitaianos ceiu, konkret ceihoz nem kapcsoi6d6 tamogatasok
• Adott celhoz kapcsoi6d6 ceitamogatasok
VIL4.1. Altalanos celu tamogatasok

(1) Az Altalanos celu tamogatasoknak adminisztraci6ja a szamviteii szabalyokkal
osszhangban tOrtenik.
VIL4.2. Celtamogatasok

A celtamogatasok kezelesere az Altalanos ceiu tamogatasok szabalyain feli.il az alabbi

rerulelkezesek vuualkuzrmk:
(1) A celtamogatasok eseteben az Aiapitvany a befoiyt osszegeket kizar6Iag a tamogat6
altai meghatarozott ceiok eieresere fordithatja.
(2) A celtamogatasok felhasznalasanak nyomon kovetesere az Alapitvany belso
eiszamolast vezet, amelynek aktualis allasar6I a tamogat6t igeny szerint kiilon
tajekoztatja.
(3) A celtamogatasok egyenieget az eves beszamol6ban kizar6Iag a tamogat6 kiiion
keresere kell teteiesen bemutatni.
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VII. 5. Az Alapitvany altai nyiijtott tamogatasok

(1) Az Alapitvtmy celjaihoz kapcsol6d6 feladatok timogatasara, szervezetek es
maganszemelyek (tovabbiakban egyiitt Kerelmez6) Tamogatasi Kerelmet nylijtanak
be,
(2) Az Alapitvany nem zarja ki, hogy tagjain kiviil mas is reszesiilhessen kozhasznu
szolgaltatasaib61,
(3) A Kerelem minden irasos formaban kesziil, formaja lehet papir alapu vagy
elektronikus level,
(4) A Kerelem elfogadasar61 vagy elutasitasr61 a Kurat6rium az igenyben
meghatarozottak figyelembevetelevel, de maximum 30 napon beliil hataroz,
(5) A Kurat6rium a Kerelmezot donteserol a hatarozathozatalt kovetoen maximum 5
napon beliil tajekoztatja,
(6) Megitelt tamogatas eseteben a Kurat6rium belatasa szerint a kifizetes tortenhet elore
vagy ut6lag is,
(7) A tamogatas felhasznalasnak m6dja tortenhet:
a) A felhasznalast igazol6 szamviteli bizonylattal, amely az Alapitvany nevere
keriil kiallitasra,
b) Tamogatasi szerzodes eseteben a felhasznalast igazol6 beszamol6val, amelynek
elfogadasar61 a Kurat6rium hataroz.
(8) Az Alapitvany altai nylijtott tamogatas ajogi szabalyozassal osszhangban lehet:
a) vissza nem teritendo tamogatas,
b) visszateritendo tamogatas.
(9) A visszateritendo tamogatas visszafizetesenek felteteleirol a Kurat6rium az
elbiralasr61 sz616 hatarozatban nyilatkozik,
(1 0) A
tamogatasok
hozzaferesenek
m6dja
mindenkor
nyilvanos,
annak
hozzaferhetosegerol a Kurat6rium gondoskodik.
VIII. AZ ALAPITVANY FEUJGYELETE

(1 )Az Alapitvany mukodese felett a torvenyessegi ellenorzest - a Civil torveny 11. § (1)

bekezdese alapjan- az iigyeszseg gyakorolja.
IX. VEGYES RENDELKEZESEK

(1 )Az Alapitvany megsziinik ha
a) az Alapitvany egy masik alapitvannyal egyesiil (osszeolvad, beolvad),
b) az alapit6 a feloszlasar61 hataroz,
c) a bir6sag feloszlatja,
d) a torvenyessegi ellenorzesi eljaras eredmenyekeppen a bir6sag megsziinteti vagy
megallapitja megsziineset,
e) a fizeteskeptelenseg miatt indult eljarasban a bir6sag megsziinteti, es az Alapitvanyt a

nyilvtinturttinhol torlik.
A b)-e) pontokban foglalt esetekben az Alapitvany jogut6d nelkiil szunik meg. A b) pontban
foglalt eselben vegelszamolasi eljarasl, a c)-J) pouluau foglalt eselekben peuig kenyszervegelszamolast kelllefolytatni.
Az alapit6 nem donthet az Alapitvany feloszlasar61, ha az Alapitvannyal szemben lefolytatott
vegrehajtas eredmenytelen volt vagy az Alapitvany fizeteskeptelenseget a bir6sag
megallapi totta.
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Az Alapitvany alapit6 okirata vagy a torveny eltero rendelkezese hianyaban a jogut6d nelkiil
megsziint Alapitvany - hitelezoi igenyek kielegitese utan - megmaradt vagyonat az egyesiilesi
jogr61, a kozhasznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek miikodeserol es tamogatasar61
sz616 torvenyben meghatarozott celra kell forditani es az ott megjelolt m6don kell
nyilvanossagra hozni.
Az Alapitvany nyilvantartasb61 val6 torlesere az Alapitvany nyilvantartasba vetelere
vonatkoz6 szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni.
(2) Az Egyesiilet megsziinese eseten a hitelezok kielegitese utani vagyonr61 a kozgyiiles
rendelkezik, amennyiben a megsziinesrol sajat hataskorben dontOtt.
X. RELY, DATUM

Vertesboglar, 2014. 06. 30.
J6kai Erika
alpolgarmester
8085 v ertesboglar
Kossuth u. 114.

Sztanyi Istvan
polgarmester
8085 v ertesboglar
Petofi u. 73.

Sarosi Ferenc
kepviselo
8085 v ertesboglar
Majus i. u. 14. jul. 14.

Nemeth Janos
kepviselo
8085 v ertesboglar
Rak6czi u. 11.

Metyk6 J6zsef
kepviselo
8085 v ertesboglar
Majus 1. u. 9.

FelelOs: polgarmester

Hatarido: azonnal

Tobb bejelentes, eszrevetel a kepviselOk reszerol nem erkezett. A Polgarmester megkoszonte a
resztvevok megjeleneset, es a rendkiviili nyilvanos iilest 18:00-kor bezarta.

k.m.f.

T1h(JL,J~f

ot J~hosne
cimzetes fojegyzo
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vertesboghir Kozseg Onkormanyzata
8085 V ertesboglar, Alkotmany u. 3.
e-mail: hivatal@vertesboglar.fejer.hu www.vertesboglar.hu

MEGHIVO

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete
2014. junius 30-an (hetfo) 17.00 6rakor
rendkiviili nyilvanos Ulest tart, melyre ezliton
szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghivom.

Az tiles helye: Muvelodesi Haz, V ertesboglar, Alkotmany u. 7.

Napirendek:

1. V ertesboglar Kozsegert Kozalapitvany Alapit6 Okiratanak feliilvizsgalata
El6terjeszt6: polgarmester

A napirendek fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleniil szamitok!

v ertesboglar, 2014. junius 27.
Sztanyi Istvan sk.
polgarmester

JELENLETI

IV

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepvisel6-testiiletenek
2014. junius 30-an 17.00 orakor
megtartott rendkiviili nyilvanos iileser6l

~L

Szavazati joggal:
1. Sztanyi Istvan polgarmester
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2. J6kai Erika alpolgarmester

....................................................................................

3. Nemeth Janos kepvisel6

·······························a-: ................tfr. ............. ................. .

4. Metyk6 J6zsefkepvisel6
5. Sarosi Ferenc kepvisel6

.

· ~~

- ~~E ·<;;? ········ =

Tanacskozasi joggal:
1. T6th Janosne dmzetes f6jegyz6
2. Nacsak Tamas kozalapftvany kurat6riumi elnok
! J/\ ' '

3. .........

4.
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Kozhasznu Alapitvany alapit6 okirata
Vertesboglar Kozseg Onkonnanyzata a 35/1999./IV.23 ./KT. Szamu hatarozataval
hatarozatlan idore
KOZALAPITV ANY
letrehozasat hatarozta el. Az eredeti alapit6 okirat m6dositasra ++++++ hatarozat alapjan
keriil sor a kovetkezo feltetelek szerint:

I.

ALTALANOS RENDELKEZESEK

(1) Alapitvany elnevezese: Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany
(2) Az Alapitvany szekhelye: 8085 Vertesboglar, Alkotmany uca 3.
(3) Az Alapitvany alapitasanak idopontja: 1999. augusztus 12. (bejegyzo hatarozat szama:
07-PK-62827/1999/57, nyilvantartasi szama: 07/03/571, ad6szama: 18489925-1-07)
(4) Az Alapitvany jogallasa: Kozhasznu Alapitvany (Nyilt? +++)
nyilt vagy zart alapitvany ???+++
mukOdesi teriilet, hat6kor ???+++
kozhasznujogallas es fokozata +++ Kozhasznu
(5) Az Alapitvany partpolitikailag es felekezetileg semleges civil szervezet.
(6) Az alapitvany kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61
fuggetlen es azoknak anyagi tamogatast nem nylijt. Orszaggyulesi kepviseloi es
megyei onkormanyzati valasztasokon jelOlteket nem allit, es nem tamogat.
(7) Az Alapitvany a Magyarorszag Alapt6rvenye szerint mukodik.

II.

AZ ALAPITVANY CELJAI, KOZHASZNU
TEVEKENYSEGE:

kulturalis orokseg meg6vasa, kulturalis tevekenyseg,
termeszetvedelem, allatvedelem,
kozrend- es kozbiztonsag vedelme, utepites-fenntalias,
helyi nemzeti es etnikai kisebbsegekkel kapcsolatos tevekenyseg,
egeszsegmegorzes, betegsegmegelozes, gy6gyit6-, egeszsegugyi rehabilitaci6s
tevekenyseg, csaladsegites,
f) neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes,
g) euroatlanti integraci6 elosegitese,
h) sp01i, (I mnnb vi ..;; m nyhml f.."l n pole~ ri JnevJ."lmny h .rr.t1-'.lw.n m ""ghf7 ~'> i1 1 i1 pj ~ n
folytatott sporttevekenyseg kivetelevel.
a)
b)
c)
d)
e)

Az Alapitvany a kozhasznu szervczctekrol sz616 1997. cvi CLVI. torveny 26.§ c) pontjaban
meghatarozott kozhasznu tevekenysegek koztil az alabbiakat folytatja:
a) egeszsegmegorzes, betegsegmegelozes, gy6gyit6-, egeszsegtigyi rehabilitaci6s
tevekenyseg (1 . pont)
b) neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes (4. pont),

c) kultunilis tevekenyseg (5. pont),
d) kultunllis 6r6kseg meg6vasa (6. pont),
e) m(iemlekvedelem (7. pont),
f) tenneszetvedelem, a!latvedelem (8. pont),
g) kornyezetvedelem (9. pont),
h) a magyarorszagi nemzeti es etnikai kisebbsegekkel, valamint a hataron rnli
magyarsaggal kapcsolatos tevekenyseg (13. pont),
i) sport, a munkaviszonyban es a polgari jogi jogviszony kereteben megbizas alapjan
folytatott sporttevekenyseg kivetelevel (14. pont),
j) kozrend es kozlekedesbiztonsag vedelme, onkentes tuzoltas, mentes, katasztr6faelharitas (15. pont),
k) euroatlanti integraci6 elosegitese (19. pont),
I) ar-es belvizvedelem ellatasahoz kapcsol6d6 tevekenyseg (21. pont),
m) a kozforgalom szamara megnyitott lit, hid, alagut fejlesztesehez, fenntartasahoz es
tizemeltetesehez kapcsol6d6 tevekenyseg (22 . pont),
n) bunmegelozes es az aldozatvedelem (23. pont).
Az Alapitvany a tevekenysege soran olyan kozfeladatot !at el, amelyrol t6rveny vagy torveny
felhatalmazasa alapjan mas jogszabaly rendelkezese szerint, valamely allami szervnek vagy a
helyi onkormanyzatnak kell gondoskodnia.

III.

AZ ALAPITVANY INDULO VAGYONA

Az onkormanyzat az Alapitvany mukodesenek megkezdesehez az eredeti alapitaskor
500.000,-Ft indul6 vagyont bocsatott az Alapitvany rendelkezesere oly m6don, hogy azt
elktilonitett bankszamlan kertilt elhelyezesre.
Az Alapitvany nyitott ahhoz, hogy barmely ktilfoldi vagy belfoldi termeszetes es jogi szemely
illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 szervezet penzbeni es termeszetbeni adomannyal
csatlakozhat. A csatlakoz6k azonban a csatlakozas tenyevel nem valnak alapit6kka.

IV. AZ ALAPITVANY FELADATA
a) Kozremukodni az Alapitvany szekhelyen a celokhoz kapcsol6d6 problemak
megoldasaban,
b) A feladatok eredmenyes ellatasa erdekeben egytittmukodesre torekves a helyi
6nkormanyzattal
es
vertesboglari
terseg
onkormanyzataival,
gazdasagi
Vertesboglar
Kozseg
Nemet
Nemzetisegi
vallalkozasaival,
valamint
Onkormanyzataval,
c) 6sszegyujteni es tovabbitani a celok megva16sitasahoz sztikseges informaci6kat,
d) Kezdemenyezeseivel, javaslataival, palyazati lehetosegek kihasznalasaval elosegiteni
a kiruzott celok megva16sitasat,
~) 1\..d!JL~UldlUl ldlldlll C6 cgy UllHlUh..Odlll <'t hdy1 ClVll 5Lel VC.Ltlcllel, a L;l Vil t:lel egyeu
szereploivel, szervezni es epiteni a vertesboglari elet civil eletet,
f) Biztositani a tagok kozti folyamatos informaci6aramlast
g) Kizar6lag a celjainak erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vallalkozasi
tevekenyseget folytatni, felkutatni es felhasznalni a mukodeshez sztikseges beveteli
forrasokat. Az igy elert gazdalkodasi eredmeny a tagok kozt nem oszthat6 fel, az csak
es kizar6lag az Alapitvany celjainak megva16sitasara fordithat6.

Az Alapitvany az alapit6 szendekai szerint a fentieken feltil:
(1) Jogosult a vizrendezesi es csapadekvizelvezetesi es csatomazasi szempontb61
ellatatlan teleptilesreszek fejleszteset vagyona terhere tamogatni, es erre onkentes
szervezodest kezdemenyezni.
(2) Jogosult gyermekek reszere komyezetvedelmi tabor szervezesere es az ene a celra
alakult civil szervezetek tamogatasara.
(3) Jogosult a koztertiletek apolasara, fenntartasara civil szervezetekkel egytittmukodni,
megallapodast kotni, az elvegzett munkat ertekelni, es ehhez tamogatast adni,
ktiltertileten hulladekgyujtesi akci6t es lomtalanitast szervezni.
(4) A foglalkoztatottsag elosegitese erdekeben koordinaci6s munkat vegez a
munkahelyteremto vallalkoz6k koreben es az uj munkahelyteremto beruhazasokat
palyazat kereteben tamogatja.
(5) Jogosult a kozalapitvany vagyonanak terhere a szamit6gepes, nyelv es muveszeti
oktatas tamogatasara, taborok, szakkorok mukodesenek segitesere, gyermekek
reszere rendezvenyeket szervezni tinnepnapokon (anyak napja, gyenneknap).
(6) A kr6nikus megbetegedes (magas vemyomas, cukorbetegseg stb.) elleni ktizdelmet
palyazat utjan tamogatja. A palyazat nem tartalmazhat olyan felteteleket, amelyekbol
- az eset osszes kortilmenyeinek merlegelesevel - megallapithat6, hogy a
palyazatnak elore meghatarozott nyertese van (szinlelt palyazat).
(7) Apolja a kozseg kapcsolatait, reszt vesz kulturalis programok es nemzetisegi
talalkoz6k szervezeseben.
(8) Az alapitvanyi vagyonb61 egyarant reszestilhetnek termeszetes szemelyek, jogi
szemelyek es jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezetek oly m6don, hogy a
kurat6riumjogosult a celok megval6sitasa erdekeben palyazatokat kiimi es a nyertes
palyaz6t dijban reszesiteni. Szinlelt palyazat a eel szerinti juttatas alapjaul nem
szolgalhat.

V.

AZ ALAPITVANY SZERVEZETE

Az Alapitvany szervei:
• Kurat6rium,
• Feltigyelo Bizottsag.
Az Alapitvany tisztsegviseloinek osszeferhetetlenseget a a Khtv. 8.§ es 9.§ szabalyozza,
valamint
(1) Az Alapitvany Kurat6riumanak elnoke, elnokhelyettese es tagja nem lehet az alapit6
onkormanyzat tisztsegviseloje, illetve tagja.

V.l.

Kuratorium

Az alapitvany altalanos tigyintezo, tigydonto, vagyonkezelo es kepviseleti szerve a haromtagu

Kuralorium, melyuek lagjal: kutall'niuwi eluok., k.Ulall'aiuwi eluok.helyeles, k.u1aluduwllag.
(1) A kurat6rium tagjai elsOdleges feladata a kurat6rium feladat- es hataskorebOl eredo
tevekenysegek ellatasa. Sztikseg szerint a kiegeszito feladatvallal6 nyilatkozat
keszitheto, melyben a bennfoglalt fedatok az alapit6 okiratban meghatarozott
celokkal osszhangban kelllegyenek.
(2) A kurat6riumi tagok megbizatasa hatarozatlan idore sz61.

(3) A kurat6riumi tagsag megszunese (lemondas, halal, visszahivas) eseten az uj tagokat
az alapit6 jelOli ki. A tag visszahivasa es az uj tag kijelolese ugyancsak az alapit6
JOga.
(4) Kurat6riumi tag visszahivasara csak a Ptk. 3:398.§ (2) bekezdes altai szabalyozott
m6don van lehetoseg.
(5) A Kurat6rium nem jogosult sajat szervezeti osszetetelenek megvaltoztatasara.
(6) A Kurat6rium tagjai koltsegteritesben reszestilnek, egyebkent feladatukat tiszteletdij
nelklillatjak el.
(7) Az Alapitvany kepviseloje a Kurat6rium elnoke.
(8) A kepviselo akadalyoztatasa eseten az Alapitvanyt az elnokhelyettes kepviseli.
(9) Az alapitvany kepviseloje a mukodest csak az alapitvany nyilvantartasba vetelere
iranyul6 eljaras jogeros hatarozattal t6rten6 befejezeset kovetoen kezdheti meg.
(1 0) A bankszamla felett val6 rendelkezeshez (utalas, keszpenzfelvetel) az elnok, az
elnokhelyettes es kurat6riumi tagok egyikenek aliirasa szlikseges.
(11) A szabalyszeru penz- es vagyonkezelesert a Kurat6rium tartozik felelosseggel.

V.l.l. A Kuratorium tagjai
A kurat6rium elnoke:
elnokhelyettese:
tagja:

V.2.
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

V.3.

Nacsak Tamas (Vertesboglar, Kossuth utca 160.)
Miehle Bela (Vertesboglar, Kossuth u. 111.)
Szelle Kalmanne (Vertesboglar, Kossuth u. 60.)

A Kuratorium feladat- es hataskore
az alapitvanyi vagyon kezelese, dontes a rendelkezesre a116 vagyon felhasznilasar61,
az alapitvanyi vagyon gyarapitasa,
az alapitvanyi celok megval6sitasa erdekeben jogosult palyazatot kiimi,
az alapit6 okiratban nem szabalyozott kerdesekben szervezeti es mukodesi
szabalyzatot alkotni, amely nem lehet ellentetes az alapit6 okirat tartalmaval,
ervenyessegeehez az alapit6 j6vahagyasa sztikseges,
jogosult eves munkatervet kesziteni,
dont a csatlakozas elfogadasar61, amelyhez a kurat6rium tagjainak egyonteru
szavazata sztikseges (100%),
a alapitvany eves beszamol6janak j6vahagyasa feltigyelo bizottsag elozetes
ve1emenye a1apjan,
e1fogadja a vonatkoz6 Wrveny szerint elkeszitett kozhasznusagi je1entest,
a kozhasznusagi jelentest a kurat6rium elnoke kesziti el.

FeliigyelO Bizottsag

Az alapit6 a Kurat6rium mukodesenek es gazdalkodasanak ellenorzesere haromtagu
Feltigyelo bizottsagot hoz letre, melynek tagjai az elnok, az alelnok es tag.

V.3.1. A Feliigyellf Bizottstig tagjai
A feltigyelo bizottsag elnoke: Kovacsne Sztanyi M6nika (Vertesboglar, Kossuth utca 7.)
elnbkhelyeuese: Nagl Jatwsne (Verlesboglar, Alkotmany u. 11.)
tagja: Keindl Palne (Vertesboglar, Kossuth u. 65 .)

VI.

AZ ALAPITVANY MUKODESE

Vl.l. A Kurat6rium miikodesere vonatkoz6 szabalyok
(1) A Kurat6rium sztikseg szerint, de legalabb felevente egyszer tilesezik. A
Kurat6riumot az elnok hivja ossze a napirend megjelolesevel.
(2) A Kurat6rium tilesei nyilvanosak, a meghiv6kat az Onkonnanyzat hirdetotablain az
tilest megel6z6 8. napig kell kifuggeszteni.
(3) Hatarozatkeptelenseg eseten az ismetelt iilest nyolc napon beliil kell osszehivni.
(4) A fenti kotelezo iileseken feliil, lehetoseg van szemelyes talalkoz6k nelkiil,
telefonon, illetve elektronikus levelezes segitsegevel is hatarozatokat hozni. Az ilyen
m6don hozot hatarozatok szabalyai azonosak a rendes tileseken hozott
hatarozatokeval.
(5) A Kurat6rium hatarozatkepessegehez a tagok tObb, mint felenekjelenlete sziikseges.
(6) A Kurat6rium a hatarozatait egyszeru sz6tobbseggel hozza.
(7) Az tilesrol jegyzokonyv kesztil.
(8) Ajegyzokonyv tartalmazza:
a) a kurat6riumi tiles helyet, idejet, a jelenlevok szamat,
b) a j egyz6konyvvezet6 nevet,
c) az tiles napirendi pontjait,
d) az iilesen lezajlott fontosabb esemenyeket, az elhangzott inditvanyokat,
e) a hatarozatokat, az azokra lead ott szavazatokat es ellenszavazatok szamat,
valamint a szavazast61 tart6zkod6k szamat.
(9) A hatarozatokr61 folyamatos nyilvantartast vezet, melybol a vezeto szerv donteseinek
tartalma, idopontja es hatalya es a szavazati arany megallapithat6.
(1 0) A Kurat6rium rendszeresen, evente legalabb egyszer koteles mukodeserol,
gazdalkodasar61 az alapit6nak beszamolni a Feltigyelo Bizottsag jelentesevel egyiitt.
Az alapit6 minositett tobbsegu szavazata sztikseges a beszamol6 elfogadasahoz.
(11) Az Alapitvany tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait a helyi
vagy orszagos sajt6 utjan nyilvanossagra hozza, ktilOnos figyelmet forditva a kozseg
lakossaganak tajekoztatasara. A tajekozatas tOrtenhet:
a) nyomtatott sajt6,
b) intemetes portal,
c) hirlevel,
d) sz6r6lap,
e) egyeb, az adott feladathoz celszeru medium hasznalataval.

V1.2. A feliigyclo Bizottsag miikodcscrc vonatkoz6 szabalyok
Az alapitvany feliigyelo szerve a feltigyelo bizottsag
(1) A Feltigyelo Bizottsag ellenorzi az Alapitvany mukodeset, gazdalkodasat. Ennek
soran a vezeto tisztsegvisel6kt61 jelentest, a szervezet munkavallal6it61 pedig
tajekoztatast vagy felvilagositast kerhet, tovabba a kozhasznu szervezet konyveibe es
irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja.
(2) A fe1Ugyel6 szerv lagjal az Alavilvauy Ku1alt'Hiuwauak. uleseu lauacsk.uzasl juggal
reszt vehetnek, illetve reszt vesznek.
(3) A feliigyelo szerv koteles az intezkedesre jogosult Kurat6riumot tajekoztatni es
annak osszehivasat kezdemenyezni, ha arr61 szerez tudomast, hogy a szervezet
mukodese soran olyan jogszabalysertes, vagy a szervezet erdekeit, illetve az a
Alapitvany erdekeit egyebkent sulyosan serto cselekmeny (mulasztas) tortent,

(4)

(5)

(6)
(7)

amelynek megsziintetese vagy kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese a
Kurat6rium donteset teszi sziiksegesse.
Abban az esetben, ha a vezet6 tisztsegviselok felelosseget megalapoz6 teny meriil
fel, a Kurat6riumot a Feliigyel6 Bizottsag inditvanyara - annak megteteletol
szamitott 30 napon beliil - ossze kell hivni. E hatarid6 eredmenytelen eltelte eseten a
Kurat6rium osszehivasara a feliigyel6 szerv is jogosult.
Ha a Kurat6rium a torvenyes mukodes helyreaJlitasa erdekeben sziikseges
intezkedeseket nem teszi meg, a Feliigyelo Bizottsag koteles haladektalanul ertesiteni
a feltigyeletet ellat6 illetekes hat6sagot.
A Feliigyel6 Bizottsag sajat iigyrendet keszit.
A hozott hatarozatokat az erintettekkel 8 napon beliil hatarozat kivonat
megktildesevel kozli.

VI.3. Egyeb rendelkezesek
(1) A kozalapitvany miikodesevel kapcsolatban keletkezett iratokba barki jogosult
betekinteni. Ez al61 kivetelt csak szemelyhez fi.\zodo jogok es adatvedelmi
szempontok miatt teheto.

VII. AZ ALAPITVANY GAZDALKODASA
VII.l. Az Alapitvany bevetelei
Az Alapitvany beveteleit az alabbi forrasokb61 szerzi:
a) Vallalatokt61, vallalkoz6kt61 kapott tamogatasok
b) Maganszemelyek hozzajarulasai, befizetesei
c) Palyazatokon elnyert tamogatasok
d) Onkormanyzati tamogatas
e) A szemelyi jovedelemad6 1%-anak felajanlasab61 szarmaz6 bevetel
f) Feladat-ellatasi, kozmuvelodesi vagy egytittmukodesi megallapodasok alapjan
keletkezo bevetel
g) Szolgaltatasi ellenertek, amely a celokhoz kapcsol6d6 gazdasagi tevekenysegb61
szarmazik
h) Programfinanszirozas
i) Normativ tamogatas
Az Alapitvany a gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a celjaihoz
kapcsol6d6 tevekenyseg elvegzesere forditja.

VII.2. Az Alapitvany kiadasai
a) az alapitvanyi celu tevekenyseg kozvetlen koltsegei,
b) a kurat6rium koltsegei,
c) egyeb kozvetlen koltsegek.

(1) Az Alapitvany tartozasaiert csak sajat vagyonaval felel.

VII.3. Penzeszkozok kezelese
(1) Az Alapitvany a szabad penzeszkozeit betetbe, ertekpapirba elhelyezheti,
befektetheti, de annak szem elott tartasaval, hogy az osszes penzeszkoznek egyszerre
maximum 70%-a kotheto le.

(2) Az Alapitvany vagyonat a Kurat6rium j6 gazda gondoskodasaval koteles kezelni es
az Alapitvany celjainak megval6sitasara forditani. Ennek kereteben jogosult a
telepi.ilesrendezes, telepi.ilesfejlesztes teren a szervezetek es szemelyek
elkepzeleseinek osszegzesere, palyazat utjan tamogatni az egesz telepi.iles vagy egy
reszenek fejleszteset ki.iltinos tekintettel a zoldteri.iletek apolasara, fejlesztesere.

VII.4. Tamogahisok es hozzajarulasok kezeiesenek szabalyai
Az Alapitvany altal kapott tamogatasoknak ket fajtajat ki.ilonbtizteti meg:
• A1talanos celu, konkret celhoz nem kapcsol6d6 tamogatasok
• Adott celhoz kapcsol6d6 celtamogatasok

Vl/.4.1.
(1)

Vl/.4.2.

Altaltinos celit ttimogatrisok
Az Altalanos celu tamogatasoknak adminisztraci6ja a szamviteli szabalyokakl
osszhangban tortenik.

Celttimogattisok

A celtamogatasok kezelesere az Altalanos celu tamogatasok szabalyain feli.il az alabbi
rendelkezesek vonatkoznak:
(1) A celtamogatasok eseteben az Alapitvany a befolyt osszegeket kizar6lag a tamogat6
altal meghatarozott celok eleresere fordithatja.
(2) A celtamogatasok felhasznalasanak nyomonkovetesere az Alapitvany belso
elszamolast vezet, amelynek aktualis allasar61 a tamogat6t igeny szerint ki.ilon
taj ekoztatj a.
(3) A celtamogatasok egyenleget az eves beszamol6ban kizar6lag a tamogat6 ki.iltin
keresere kell tetelesen bemutatni.

VII.S. Az Alapitvany altai nyujott tamogatasok
(1) Az Alapitvany celjaihoz kapcsol6d6 feladatok tamogatasara, szevezetek es
maganszemelyek (tovabbiakban egyi.itt Kerelmezb') Tamogatasi Kerelmet nylijtanak
be,
(2) Az Alapitvany nem zarja ki, bogy tagjain kivi.il mas is reszesi.ilhessen kozhasznu
szolgaltatasaib61,
(3) A Kerelem minden irasos formaban keszi.il, formaja lehet papir alapu vagy
elektronikus level,
(4) A Kerelem elfogadasar61 vagy elutasitasr61 a Kurat6rium az igenyben
meghatarozottak figyelembevetelevel, de maximum 30 napon beli.il hataroz,
(5) A Kurat6rium a Kerelmezot donteserol a hatarozathozatalt kovetoen maximum 5
napon beli.il tajekoztatja,
(6) Megitelt tamogatas eseteben a Kurat6rium belatasa szerint a kifizetes ttirtenhet elore
vagy ut6lag is,
(7) A tamogatas felhasznalasnak m6dja ttirtenhet:
a) A felhasznalast igazol6 szamviteli bizonylattal, amely az Alapitvany nevere
keri.il klallitasra,
b) Tamogatasi szerzodes eseteben a felhasznalast igazol6 beszamol6val, amelynek
elfogadasar61 a Kurat6rium hataroz.
(8) Az Alapitvany altak nylijtott tamogatas a jogi szabalyozassal osszhangban lehet:
a) vissza nem teritendo tamogatas,
b) visszateritendo tamogatas.

(9) A visszateritendo tamogatas visszafizetesenek feleteleirol a Kurat6rium az
elbiralasr61 sz616 hatarozatban nyilatkozik,
(1 0) A
tamogatasok
hozzaferesenek
m6dja
mindenkor
nyilvanos,
annak
hozzaferhetosegerol a Kurat6rium gondoskodik.

VIII. AZ ALAPITVANY FELUGYELETE
(1) Az Alapitvany mukodese felett a t6rvenyessegi ellenorzest- a Civil torveny 11 . § ( 1)
bekezdese alapjan- az tigyeszseg gyakorolja.

IX.

VEGYESRENDELKEZESEK

(1) Az Alapitvany megszunik ha
a) az Alapitvany egy masik alapitvannyal egyestil (osszeolvad, beolvad),
b) az alapit6 a feloszlasar61 hataroz,
c) a bir6sag feloszlatja,
d) a t6rvenyessegi ellenorzesi eljaras eredmenyekeppen a bir6sag megsziinteti vagy
megallapitja megsziineset,
e) a fizeteskeptelenseg miatt indult eljarasban a bir6sag megsziinteti, es az
Alapitvanyt a nyilvantartasb61 t6rlik.
A b)-e) pontokban foglalt esetekben az Alapitvany jogut6d nelktil sziinik meg. A b)
pontban foglalt esetben vegelszamolasi eljarast, a c)-d) pontban foglalt esetekben
pedig kenyszer-vegelszamolast kelllefolytatni.
Az alapit6 nem donthet az Alapitvany feloszlasar61, ha az Alapitvannyal szemben
lefolytatott vegrehajtas eredmenytelen volt vagy az Alapitvany fizeteskeptelenseget a
bir6sag megallapitotta.
Az Alapitvany alapit6 okirata vagy a torveny eltero rendelkezese hianyaban a
jogut6d nelktil megsziint Alapitvany - hitelezoi igenyek kielegitese utan - megmaradt
vagyonat az egyestilesi jogr61, a kozhasznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek
miikodeserol es tamogatasar61 sz616 t6rvenyben meghatarozott celra kell forditani es
az ott megjelOlt m6don kell nyilvanossagra hozni.
Az Alapitvany nyilvantartasb6l val6 torlesere az Alapitvany nyilvantartasba vetelere
vonatkoz6 szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni.
(2) Az Egyestilet megsziinese eseten a hitelezok kielegitese utani vagyonr61 a kozgyiiles
rendelkezik, amennyiben a megsziinesrol sajat hataskorben dontott.

X.

zAR6 RENDELKEZESEK

+++ AL alal.Jl.Ji 1tHuelk.tLc1>l egy Ugy e1>uld alaplto oklrat.~ ban latldw. 13Lubegc1> dL ahiha1>
rendjet ktilOn szabalyozni, vagy elegendo az V.l. fejezet (6)-(7)-es pontja, amely a
kepviseletrol nyilatkozik?
12.1. Az a!abbi szemelyek jogosultak arra, hogy az Egyesiilet el/Jnyomott, nyomtatott vagy
irott neve ala a sajat neviiket alairjak es ezzel az Egyesiiletet jogositsak es kotelezzek:

a) A mindenkori elnoksegi tagok kiilon-kiilon az altaluk val/aft feladatokat erinto
/((irdesekben onal/6an irhatnak ala; az Egyesiilet elnokenek alairasi joga onal/6 es
altalanos.
b) Az Egyesiilet elnokenek akadalyoztatasa eseten az alelnokjarhat el.

XI.

Alapit6(k)
Nev, lakcim

HELY,DATUM

