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/módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/
Mez keresztes Város Önkormányzata a 2011.évi CLXXXIX tv. (Mötv.) 13.§ (1.) bek. 7.
pontjában meghatározott önkormányzati, közművel dési, oktatási feladatok támogatására
közalapítványt hoz létre és a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. tv. (PTK) 3:378.§ 3:Ő0Ő. §-ai alapján működtet.
1. KÖZALAPÍTVÁNY NEVE:
MEZ KERESZTESÉRT Közalapítvány
Mez keresztesért Közalapítvány kiemelked en közhasznú szervezet.
A közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési
képvisel jelöltet nem állíthat és nem támogathat. Az alapító rögzíti, hogy az alapítvány eddig
is ennek megfelel en működött, tehát pártoktól támogatást nem kapott, országgyűlési
képvisel jelöltet nem állított és nem támogatott, jelen alapító okirat módosítással pedig
mindezeket a jöv re nézve kizárja.
2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE:
3ŐŐ1 Mez keresztes Dózsa György u. 30.
3. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA:
Mez keresztes Nagyközség Önkormányzata
Ő. AZ ALAPÍTVÁNY űÉLJA:
 A MEZ KERESZTESÉRT Közalapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1.) bekezdésének 7. pontjában foglalt
feladatok ellátásában, különösen a közművel dési, oktatási és sport tevékenység
támogatásában vesz részt. A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a
nemzeti köznevelésr l szóló 2011. CXC. törvény 2. §.-a és a muzeális intézményekr l,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművel désr l szóló 1997.évi CXL. törvény
76.§. (1) (2) a. pontja alapján látja el. A gyermekek védelmér l és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § (2) bekezdése d./ pontja alapján a
gyermekjóléti szolgáltatások közé tartozik a szabadid s programok szervezése a
rászoruló gyermekek számára.
 Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa
elhárítás közhasznú tevékenységet végez, melyet a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§
(ő) bekezdésének 18. pontjában megjelölt közreműködés a helyi közbiztonság
biztosításában feladathoz kapcsolódóan végzi.
 A települési és kistérségi szintű terület- és vidékfejlesztési feladatok ellátásában, a
települési arculat javításának kialakításában, rendezett belterületi településszerkezet

kialakítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdésben foglalt feladatok közül a településfejlesztés,
településrendezés, a környezet-egészségügy vonatkozó elképzelések megvalósításának
el segítésében való közreműködés.
 Támogatja a lakosság önszervez d közösségeit. Programtámogatásokat nyújt pályázati
támogatás útján a tevékenységeket célul kitűz magánszemélyeknek, csoportoknak,
civil szervezeteknek és közintézményeknek.

A közalapítvány megfelel a 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Civil tv.) a
közhasznú jogállás megszerzésére megállapított feltételeknek, azaz:
 hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (32.§ (3)
bekezdés: szolgáltatásai testületi tagjain, munkavállalóin és önkéntesein kívül más
személyek számára is hozzáférhet ek);
 ehhez megfelel er forrásokkal rendelkezik (32.§ (Ő) bekezdés b) pont: két év
egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív);
 megfelel társadalmi támogatottsága kimutatható (32.§ (ő) bekezdés a) pont: a
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a
szervezetnek felajánlott összegb l kiutalt összeg eléri az őŐ.§ szerinti bevétel nélkül
számított összes bevétel 2%-át).

ő. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA:
Az alapítvány induló vagyona 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint. Az induló vagyon a
Mez keresztes és Vidéke Takarékszövetkezetnél a őő100100-120020Ő7 sz. elszámolási
számláján
elkülönítve
az
alapítvány
rendelkezésére
áll.
Jelenleg 200.000 Ft, azaz Kett százezer forint van elkülönítve a számlán.
Az alapítványt tev vállalja, hogy – pénzügyi lehet ségei függvényében – az alapítványt
évente a költségvetési rendeletben meghatározott összeggel támogatja.
Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítvány céljával egyetért. Az
alapítványhoz való csatlakozási szándék elfogadásáról a kuratórium dönt. A közalapítvány
részére pénzadomány, ezen túlmen en minden olyan egyéb vagyon biztosítható, amely
megfelel az alapítvány céljainak. Ez egyaránt állhat ingó és ingatlan vagyonból, ezek
hozadékából, avagy vagyoni értékű jogokból.
6.

AZ

ALAPÍTVÁNYI

VAGYON

FELHASZNÁLÁSI

MÓDJA:

Az alapítvány vagyonát a Ő. pontban meghatározott célok megvalósítására fordíthatja.
Ezek elérése érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, az ebb l származó jövedelmet
az alapítványi vagyon gyarapítására kell fordítani. Az alapítványi induló vagyont tartós
betétként le kell kötni, annak kamatai, valamint egyéb növekményei, tovább a támogatások
összege szabadon felhasználható. Csak olyan gazdasági tevékenységet folytathat, amely az
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyezteti. A gazdálkodása során elért

eredményét nem oszthatja fel, azt
a létesít okiratban meghatározott közhasznú
tevékenységre fordítja.
Az alapítvány vagyonával összefügg jogokat a kuratórium gyakorolja. A kuratórium jogosult
az
alapítvány
vagyonával
kapcsolatos
valamennyi
döntés
meghozatalára.
Az induló vagyon kamatai, valamint egyéb növekményei felhasználására pályázatok útján
kerül sor, a kuratórium a benyújtott pályázatok elbírálása alapján dönt. A pályázatnak
tartalmaznia kell mindazokat a célokat, körülményeket, amelyekb l megállapítható, hogy az
alapítványi támogatást a pályázó az alapítvány céljával összhangban álló felhasználásra kéri.
A
kuratórium
döntése
el tt
a
pályázat
kiegészítését
rendelheti.
Aki az alapítvány részére támogatást nyújt, jogosult meghatározni, hogy támogatásának
összegét az alapítvány mely szervezet, cél stb. támogatására fordítsa. Ez esetben az
alapítványi támogatás elnyeréséhez külön pályázat benyújtása nem szükséges.
A kuratórium általában rendes ülésein határoz a pályázatok támogatása tárgyában, illetve
ugyanezen üléseken rendelkezik az alapítvány részére befizetett összegek folyósításáról a
támogató szándékainak megfelel en. Ha a támogató nem határozza meg, hogy az általa
befizetett összeget milyen célra vagy szervezet részére kell folyósítani, az alapítvány ezen
összeg felhasználásáról is pályázat alapján rendelkezhet.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
7. A FELÜGYEL

ŰIZOTTSÁG

A felügyel bizottság ellen rzi, hogy a kuratórium tevékenysége megfelel –e a jogszabályok
és az alapító okirat rendelkezéseinek, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére,
illetve felhasználására.
A felügyel bizottság 3 f s, 2 tagból és 1 elnökb l áll.
7.1.A felügyel bizottság elnöke:
1. Palatics Attila, Mez keresztes, Templom u. 10. sz. alatti lakos
A felügyel bizottság tagjai:
2. Varga Lászlóné, Mez keresztes Táncsics M. u. 3. sz. alatti lakos
3. Sipos István, Mez keresztes, Táncsics M. u. 16.
A felügyel bizottság jogosult az alapítvány irataiba korlátozás nélkül betekinteni. A
felügyel bizottság megkeresésére a kuratórium vagy kuratórium bármely tagja személy
szerint is köteles a kért felvilágosítást megadni, ha a felügyel bizottság ezt kéri akkor írásban
is.
A felügyel bizottságot a kuratórium üléseir l értesíteni kell. Az ülésen a felügyel bizottság
elnöke, vagy az általa felkért felügyel bizottsági tag tanácskozási joggal vehet részt. A
felügyel bizottság elnökének illetve jelenlév tagjának azonban a kuratórium ülésein
szavazati
joga
nincs.
Ha a felügyel bizottság saját maga határozza meg a vizsgálandó területeket és eseti
ellen rzéseit belátása szerint végzi. A vizsgálatokról jegyz könyvet kell készíteni.

A felügyel bizottság évente egy alkalommal átfogó ellen rzést köteles végezni a kuratórium
egész
évi
tevékenységére
vonatkozóan.
A felügyel bizottság évente egy alkalommal tevékenységér l az önkormányzatnak beszámol.
A beszámolóját úgy köteles elkészíteni, hogy az önkormányzat azt a kuratórium
beszámolójával
azonos
ülésen
tárgyalhassa.
7.2. A Felügyel Űizottsági tagsággal összeférhetetlen és kizáró okok:
A felügyel bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv képességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a felügyel bizottság tagja, akivel szemben a kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium tagja.
Nem lehet a felügyel bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követ 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet
tisztségvisel je az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezet tisztségvisel je
volt- annak megszűnését megel z évben legalább egy évig-,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelent s összegű adóhiányt tárt fel
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesít bírságot szabott ki
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér l szóló törvény
szerint felfüggesztette, illet leg törölte.
A vezet tisztségvisel , illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Megszűnik a vezet tisztségvisel i megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás id tartamának lejártával;
b) megszüntet feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezet tisztségvisel halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezet tisztségvisel cselekv képességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történ korlátozásával;
g) a vezet tisztségvisel vel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
8. AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZET

SZERVE, A KURATÓRIUM

Az alapítvány ügyvezet szerve a kuratórium.
A kuratórium tagjainak száma ő f ben kerül meghatározásra.
8.1. A kuratórium elnöke:
1. dr. Heged s Marianna
3ŐŐ1 Mez keresztes, Bornemissza u. 6. sz. alatti lakos
A kuratórium további tagjai:
2. űsontosné Hudák Szimonetta
3ŐŐ1. Mez keresztes, Árpád u. 19. alatti lakos,
3. Molnár Gyula
3ŐŐ1. Mez keresztes, Dózsa Gy. u. ő9. sz. alatti lakos,
Ő. Sándor Lajos
3ŐŐ1. Mez keresztes, Jókai u.8/b. sz. alatti lakos,
ő. Tóth Zoltánné
3ŐŐ1. Mez keresztes, Balaton u. 2/B. sz. alatti lakos.
Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az elnök jogosult a harmadik személyekkel
szembeni kötelezettségvállalásra. Az elnök tevékenységér l a kuratóriumot folyamatosan
tájékoztatni köteles.
A kuratórium szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik. Üléseit a kuratórium
elnöke, akadályoztatása esetén a legid sebb kuratóriumi tag hívja össze. Az összehívás
általában írásban, a napirendek közlésével történik. Szükség esetén a kuratórium szóban is
összehívható, azonban ez esetben is a napirendeket annyi id vel korábban kell közölni, hogy
az ülésen készülten tudjanak részt venni.
A kuratórium tagjai és elnöke díjazásban nem részesülnek, csak a kuratórium munkájával
összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítését kérhetik.
A kuratórium határozatképes, ha azon 3 f tag jelen van. A határozatképesség számításnál a
kuratórium elnökét is számba kell venni.
A kuratórium üléseit az elnök, vagy az általa megbízott személy vezeti. Az elnök
akadályoztatása esetén a jelenlév legid sebb kuratóriumi tag vezeti le a taggyűlést.
A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amely alatt az ülésen jelen lév
tagok több mint felének szavazatát kell érteni. Szavazategyenl ség esetén a kuratórium elnöke
– akadályoztatása esetén a levezet elnök –szavazata dönt. A kuratórium minden kérdésben
nyílt szavazással dönt, titkos szavazást tartani tilos.
Az ülésekr l jegyz könyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a tárgyalt napirendeket, az
elhangzottak lényegét, és szó szerint a meghozott határozatokat. Rögzíteni kell a
jegyz könyvben azt is, hogy a határozat meghozatalánál az egyes kuratóriumi tagok név
szerint hogyan szavaztak.
A kuratóriumi tagság és kuratóriumi elnöki tisztség határozatlan id re szól. A kuratóriumi
tagságról, illetve az elnöki tisztségr l 30 napos határid vel, írásban lehet lemondani. A
lemondást tartalmazó nyilatkozatot a kuratórium elé kell terjeszteni. A kuratórium a
benyújtástól számított 1ő napon belül köteles a kérelmet a lemondó tag beszámolási

kötelezettsége mellett megtárgyalni, és azt jóváhagyás céljából az alapítóhoz továbbítani.
8.2. A kuratórium feladata és hatásköre:
A kuratórium az alapítvány legf bb általános kezel , ügyviv , képvisel és döntéshozó
szerve. Dönt minden, az alapítvány feladatkörét érint kérdésben. Felel s az alapítványi
célokat szolgáló felhasználásért. Ebben a körben különösen:
 Figyelemmel kíséri az alapítvány pályázati lehet ségeit
 Az alapítvány céljának széleskörű megismertetésével támogatókat keres az
eredményesebb működés érdekében
 El készíti a pályázati felhívásokat, gondoskodik a pontos tájékoztatásról
 Körültekint el készít munkával segíti a pályázatok minél igazságosabb elbírálást
 Ellen rzi a támogatás célirányos felhasználását
 Elszámoltatja a támogatásban részesül ket a támogatás felhasználásáról
 Nyilvánosságra hozza a juttatásban részesül k nevét és a juttatás mértékét
 A kuratórium folyamatosan felügyeli a kuratórium elnökének tevékenységét
 Kezdeményezheti az alapítványnál a kuratóriumi elnök és a tagok visszahívását
 Évente köteles beszámolni az alapítónak az alapítvány működésér l, eredményeir l,
különös tekintettel az alapítvány vagyonának felhasználásáról, kötelezettségének
legkés bb a tárgyévet követ év január 31. napjáig eleget kell tennie a
képvisel testület el tt.
Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium elnöke terjeszti a kuratórium elé,
és azt a kuratórium a tárgyévet követ év május 31. napjáig hagyja jóvá.
A kuratórium az alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait évente köteles
nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatal id pontja azonos a beszámolási kötelezettség
id pontjával. A nyilvánosságra hozatal úgy történik, hogy az adatokat a város hirdet tábláján
és honlapján 1ő napra ki kell függeszteni.
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez két személy együttes aláírása szükséges.
A rendelkezésre jogosultak:
dr. Hegedűs Marianna
Csontosné Hudák Szimonetta
Sándor Lajos
Az alapítvány határozatlan időre jött létre.
8.3. A kuratóriumi tagság keletkezése:
a) A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel. Kuratóriumi taggá kérhet fel korábbi kuratóriumi
tag, vagy új tag is.

b) A kuratóriumi tagság a felkérés – írásbeli nyilatkozatban tett – elfogadásával jön létre. A
nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy személyükre vonatkozólag összeférhetetlenség nem áll
fenn;
c) A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan id re szól.
d) A Kuratórium elnökét az Alapító kéri fel e tisztség ellátására a Kuratórium tagjai közül.
8.Ő. A kuratóriumi tagság megsz nése:
a) a tag halálával,
b) a tag lemondásával,
c) az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyeztet tag alapítói visszahívásával
d) a Közalapítvány megszűnésével,
e) cselekv képességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történ elvesztésével,
f) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
8.ő. A kuratóriumi tagsággal összeférhetetlen és kizáró okok:
Nem lehet a kuratórium elnöke illetve tagja, akivel szemben a felügyel bizottsági tagokra
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium tagja.
Vezet tisztségvisel az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv képességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezet tisztségvisel az, akit bűncselekmény elkövetése miatt joger sen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett el élethez fűz d hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezet tisztségvisel az, akit e foglalkozástól joger sen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól joger s bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezet tisztségvisel je nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott id tartamig nem lehet vezet tisztségvisel az,
akit eltiltottak a vezet tisztségvisel i tevékenységt l.
Nem lehet a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli
hozzátartozója.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A kuratórium elnöke és tagjai – törvényben foglalt összeférhetetlenségi szabályokon túl- csak
az alapító hozzájárulásával lehetnek más, jelen alapítvánnyal hasonló tevékenységet folytató
közhasznú szervezet vezet tisztségvisel i.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem min sül el nynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás.
9. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZ NÉSE
A Közalapítvány megszűnik a Ptk-ban és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott
esetekben az ott leírt módon.

