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ALAPÍTÓ OKIRAT
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
mely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapító a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 74/G §-a alapján, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésére figyelemmel tartós közérdekő célra jogi
személyként mőködı közalapítványt hozott létre az alábbiak szerint:
I. Alapító: Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete
(6449 Mélykút, Petıfi tér 1.)
II. A közalapítvány neve: Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány
Közhasznú tevékenysége: Az alapítvány kulturális tevékenységet folytat, melyet a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározott helyi
közmővelıdési tevékenység támogatása közfeladatához kapcsolódóan végez a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése és (2)
bekezdésének b)-i.) pontja alapján.
III. A közalapítvány székhelye: 6449 Mélykút, Petıfi tér 1. Telefon: 77/560-034
IV. A közalapítvány célja:
Az alapítványt az alapító Mélykút város kulturális életének támogatása céljából hozta létre annak érdekében,
hogy ezáltal is támogasson olyan fontos célokat mint:
- a város kulturális rendezvényei (Mélykúti Napok) keretén belül kiállítások, mősorok megrendezése,
szervezése, a Majális, a gyermeknap megrendezése;
- a település kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok rendezése;
- az ifjúság, a gyermekek mővelıdési közösségeinek segítése, színjátszókör, táncszakkör, mentális kultúrák,
önismeretet fejlesztı tanfolyam, klub, tábor szervezése;
- az alkotóközösségek, kézmővestáborok szervezése, az ott készült mővekbıl kiállítások, bemutatók
rendezése, a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté tétele, szakmai fejlıdésük támogatásának
biztosítása;
1
2

Az alapító okiratok közvetlen elérhetıségének biztosításával.
Amelyet a közfeladatot ellátó szerv alapított, illetıleg alapítói jogát ı gyakorolja.

- az idıs korú népesség közösségi életének szervezése;
- a település helytörténeti anyagának összegyőjtése, kiállítása;
- a határon túli magyarság mővelıdési közösségeivel, a testvértelepülés kulturális intézményeivel,
egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése.
Az alapítvány céljai és feladatai fejlesztése érdekében kész együttmőködni minden szervezettel, közösséggel
és személlyel, amely, illetve aki a célok elérését segíti.
V. A közalapítvány jellege:
Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
A közalapítvány az alapítvány cél megvalósításával közvetlenül összefüggı gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.
A közalapítvány nem lehet korlátlan felelısségő tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem
csatlakozhat alapítványhoz.
Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselı, az alapítványi szervek
tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselıinek
szerzıdés szerint járó díjazása.
Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezı szervezet feltétel nélkül csatlakozhat, amennyiben a kezelı szerv a csatlakozást jóváhagyja.
A kezelı szerv a csatlakozás jóváhagyása során annak figyelembevételével dönt, hogy a csatlakozni kívánó
személy a közalapítvány céljainak megvalósítását támogatja-e, illetve a közalapítvány vagyonát adománnyal
gyarapítja-e. A csatlakozók a csatlakozással alapítói jogokat nem szereznek. Az alapítvány közvetlen
pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és
azoknak támogatást nem nyújthat.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott
célok megvalósítására fordítja.
VI. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
Az alapítvány a rendelkezésére bocsátott induló vagyonnal kezdi meg gazdálkodását. A késıbbiek során az
alapítványhoz csatlakozók adományait, befizetéseit a kuratórium köteles az alapítvány vagyonához csatolni.
A közalapítvány céljaira közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható adományokat értékesíteni
kell. Az értékesítésbıl befolyt összeget az alapítvány vagyonaként kell kezelni. Az alapítvány induló
vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, melyet az alapító a Takarékszövetkezet Mélykútnál vezetett
elkülönített számlán az alapító okirat aláírásakor helyez el. Az alapítvány vagyona felhasználásáról a
kuratórium dönt. A teljes vagyon felhasználható a cél érdekében azzal a kikötéssel, hogy a tıke összege
20.000,- Ft alá nem csökkenhet.
VII. A közalapítvány kezelıje, képviselete:
Az alapítványi vagyon kezelıje és az alapítvány legfıbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintézı szerve
az 5 tagú Kuratórium. A kuratórium tagjai közül legalább három tagnak állandó belföldi lakóhellyel kell
rendelkeznie. A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke
által kijelölt kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag. A
kuratórium elnöke képviseleti jogának terjedelme általános, a képviseleti jog gyakorlásának módja önálló. A
kuratórium elnökének intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelıen, döntés hiányában pedig az
alapítvány érdekeivel összhangban kell megtennie.
Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki.
1./
2./
3./
4./
5./

Elnök: Tornai Edit (anyja születési neve: Kothencz Piroska Rózsa) 6449 Mélykút, Rákóczi u. 33.
Titkár: Bolvári János (anyja születési neve: Purak Éva) 6449 Mélykút, Petıfi tér 15.
Bozóki Gábor Mihályné (anyja születési neve: Somodi Emma) 6449 Mélykút, Kossuth u. 14.
Hurton Katalin Erzsébet (anyja születési neve: Facskó Katalin)
Vargáné Szıke Krisztina (anyja születési neve: Nagy Etelka) 6449 Mélykút, Tópart 28.

A kuratórium feladata a közalapítvány céljainak megvalósítása, autonóm mőködési feltételek kialakítása,
valamint a kölcsönös együttmőködés létrehozása. A rendelkezésre álló vagyoni eszközöket az alapító
okiratban felsorolt célokra köteles felhasználni. A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak megbízatása 5
éves határozott idıtartamra szól, feladataikat társadalmi megbízatásban, díjazás nélkül látják el. A
kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki.
A kuratóriumi tagság megszőnik:
- a tag halálával,
- írásban történı lemondással az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történı bejegyzésével,
- a határozott idı lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történı bejegyzésével,
- törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- visszahívással,
- a közalapítvány megszőnésével.
A kuratórium tag az írásbeli lemondását az alapító képviselıjéhez köteles benyújtani.
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta elıtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
VIII. A kuratórium mőködése
A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos
mőködését, gondoskodik az alapítvány vagyonának a célok szerinti felhasználásáról.
A kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább két ülést tart. Bármely kuratóriumi tag kérheti
kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke
köteles a kérelem beérkezésétıl számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet elıterjesztı tag is
összehívhatja. A kuratórium ülését a felügyelı bizottság indítványára – annak megtételétıl számított harminc
napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a kuratórium
összehívására a felügyelı szerv is jogosult.
A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze az ülés elıtt legalább 5 nappal, írásos meghívóval,
mely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az elıadók személyét.
A kuratórium ülései nyilvánosak, az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. A
kuratórium határozatképes, ha az ülésein tagjainak többsége jelen van. A kuratórium döntéseit a jelenlévı
tagok szótöbbségével, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A kuratóriumi határozatokat a
Határozatok Tárában kell nyilvántartani. A Határozatok Tárának vezetése a kuratóriumi elnök feladata.
A kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A kuratórium ülése jegyzıkönyvének elkészítésérıl a
kuratórium elnöke gondoskodik. A jegyzıkönyv tartalmazza a megjelent kuratóriumi és felügyelıbizottsági
tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő
eredményét, a döntést támogatók és ellenzık számarányát (ha lehetséges, személyét), továbbá a hozott
döntést. A kuratórium döntéseirıl a kuratórium elnöke írásban, igazolható módon értesíti az érintetteket. Az
alapítvány mőködésével kapcsolatos jegyzıkönyvekbe és egyéb iratokba bárki betekinthet.
Az alapítvány szerveinek (kuratórium, felügyelıbizottság) mőködése nyilvános.
A kuratórium köteles az alapítónak évente egy alkalommal az alapítvány tevékenységérıl beszámolni és
ezzel egyidejőleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A kuratórium köteles olyan nyilvántartás vezetésére,
amelybıl a kuratóriumi döntések tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık (ha
lehetséges, személye) megállapítható.
A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
- az éves költségvetés elfogadása;
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;

- döntés pályázatokon való részvételrıl;
- a vagyon-felhasználási szabályzat elfogadása;
- döntés az alapítvány céljait szolgáló esetleges vállalkozási tevékenység folytatásáról,
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet elkészítése és elfogadása.
IX. Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és titkára, Tornai Edit 6449 Mélykút, Rákóczi u. 33. szám
alatti és Bolvári János 6449 Mélykút, Petıfi tér 15. szám alatti lakosok együttesen jogosultak.
X. Felügyelıbizottság
Az alapítvány és a kezelı szervének ellenırzésére három tagú felügyelıbizottság jogosult, amelynek tagjait
az alapító jelöli ki. A felügyelıbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvıképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelıbizottság tagja, akivel
szemben a vezetı tisztségviselıkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a
jogi személy vezetı tisztségviselıje.
A bizottság tagjai a mőködés tapasztalatairól szükség szerint, de évente egyszer az alapítónak beszámolnak.
Tagjai:
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori pénzügyi csoportvezetıje, jelenleg Görhöny Edit 6449
Mélykút, Magyar u. 42. szám alatti lakos,
- Mélykút Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának mindenkori elnöke, jelenleg
dr. Sztantics Péter 6449 Mélykút, Petıfi tér 10. szám alatti lakos,
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori jegyzıje, jelenleg Vargáné dr. Egyed Ilona 6440 Jánoshalma,
Magyar L. u. 1. szám alatti lakos.
A felügyelıbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre, határozatlan ideig tart, megszőnik a
felügyelıbizottsági tag lemondásával, halálával, összeférhetetlenségi körülmény vagy kizáró ok
bekövetkeztével, továbbá az elızı bekezdésben megjelölt önkormányzati, testületi, hivatali tisztség, vezetıi
megbízás megszőnésével.
A felügyelıbizottság – a kuratórium által elkészített – a közalapítvány mőködésérıl szóló éves jelentésre
támaszkodva végzi tevékenységét.
A felügyelıbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
A felügyelıbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
a./ az alapítvány mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként
súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy a következmények
elhárítása, illetve enyhítése és intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé;
b./ vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.
A felügyelıbizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két ülést tart. Üléseit az elnök,
akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. Döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza. Az üléseirıl
jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyrıl a felügyelıbizottság gondoskodik.
X/A. A vezetı tisztségviselık összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Vezetı tisztségviselı az a
nagykorú személy lehet, akinek cselekvıképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
Nem lehet vezetı tisztségviselı az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezetı tisztségviselı az, akit e foglalkozástól jogerısen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezetı tisztségviselıje nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott idıtartamig nem lehet vezetı tisztségviselı az, akit eltiltottak
a vezetı tisztségviselıi tevékenységtıl.
A legfıbb szerv, valamint az ügyintézı és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott,
létesítı
okiratnak
megfelelı
cél
szerinti
juttatás.
Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a legfıbb szerv, illetve az ügyintézı
és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, ,illetve ezen személyek közeli hozzátartozója. (Ptk. 8:1. § b)
XI. A közalapítvány idıtartama:
A közalapítvány határozatlan idıtartamra jön létre.
A közalapítvány átalakulására és megszőnésére vonatkozó szabályokat a Ptk. mindenkori rendelkezései
tartalmazzák.
A közalapítvány megszőnése esetén a közalapítvány vagyonát – a hitelezık kielégítése után – az alapító
köteles a megszőnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és errıl a nyilvánosságot megfelelıen
tájékoztatni.
XII. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók, annak keretei között a kezelı
szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.
Alulírott Kovács Tamás polgármester igazolom, hogy a létesítı okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítı okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezető okirat
elkészítésére a létesítı okirat elsı bekezdésének, VI., VII., VIII., X, XI. pontjának változása, továbbá a XIII.
pontjának hatályon kívül helyezése adott okot.
Mélykút, 2015. szeptember 29.
Kovács Tamás
polgármester
az Alapító nevében

