ALAPÍTÓ

OKIRAT

A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek város polgárai életkörülményei, s a város
társadalmi körülményei javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének erősítése céljából
alapítványt létesít a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint.
1.) Az alapítvány neve
„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány
2.) Az alapító:
Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
3.) Az alapítvány jellege:
Nyílt, a jelen alapítványhoz bármely, jogi vagy természetes személy, valamint bármilyen közösség
csatlakozhat adományaival a célok megvalósítása érdekében.
Ezen alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése
érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely –
illetőleg aki – a jelen alapítvány rendelés céljaival egyetért, s a közös célok elérésén munkálkodik.
Az alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során épít a
nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.
Az alapítvány jogi személy, céljai és feladatai megvalósításában önálló.
Az alapítvány pártoktól semleges országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilatkozatok évét
megelőző utolsó választáson nem állított és nem Támogatott, és azt a továbbiakra is kizárja.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. . Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más
jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak vagy a létesítő okiratban meghatározott céljai
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
4.) Az alapítvány székhelye:
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
5.) Az Alapítvány célja, feladata:

1.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység.
2. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.
Az alapítvány létrehozásának egyik célja, hogy támogatást nyújtson azoknak, akik Fegyvernek
lakosságának gyógyításában, egészségmegőrzésében közreműködnek olyan technikai eszközök
vásárlásához, ismeretterjesztő előadások szervezéséhez, melyek a betegségek megelőzését,
gyógyítását szolgálják.
Az alapítvány másik célja, hogy segítse azokat az egyéneket, szervezeteket, akik önhibájukon kívül
kerültek hátrányos helyzetbe.
Az alapítvány tevékenysége elsősorban a helyi problémák megoldására irányul.
Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.
6.) Az alapítvány céljára rendelt vagyon
Az alapítvány céljai megvalósulásának elősegítésére, a tevékenység megindítására az alapító
200.000,- Ft-ot, azaz: Kettőszázezer forintot adományoz alapítvány induló vagyonaként.
Az alapító adománya:
- ifjúság műveltségének fejlődésére
- rászorult, jó képességű tanulók továbbtanulására

100.000,- Ft
100.000,- Ft.

Az alapító adományát (az alapítvány induló vagyonát) előzetesen befizette az alapítvány részére
megnyitott folyószámlára.
Az induló vagyon 200.000,- Ft, az alapítvány alaptőkéje, melynek csak a hozadékát lehet az
alapítvány céljaira felhasználni.
Az alapítvány egyéb adományainak, vagyonának felhasználásáról a kuratórium dönt.
Az alapító – támogató céllal – csatlakozásra kívánja felhívni a város lakóit, távolba szakadt
polgárait, a vállalatokat, az üzemeket, a vállalkozókat.
7.) Az alapítvány működése
Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítványi tevékenység szervezésére, s a vagyon
kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre. Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetőleg képviselő szerve
az 5 természetes személyből álló kuratórium, amelynek tagjai közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel
kell rendelkeznie.
A kuratórium elnökét és tagjait az önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg. A
Képviselőtestület a megbízásnál figyelembe veszi a három legnagyobb adományozót.
A kuratórium elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb 5 éves időtartamra szól, a tagok és az
elnök a megbízatásukat ingyenesen látják el.

Egy-egy személy többször egymás után is megbízható.
A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti rendelkezéshez
minden esetben Mészáros Ildikó kuratórium elnök és Cseh Imre kuratóriumi tag együttes aláírása
szükséges.
A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő jelenléte
szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint felének igen szavazata
szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból tárgyalni kell, mindaddig, amíg a többségi
szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra ugyanazon kuratóriumi ülésen kerülhet sor. Ha az
ismételt szavazáson sincs döntés, az előterjesztést szükség esetén újabb információkkal
kiegészítve a következő kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.
Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze e-mailen keresztül. A meghívó tartalmazza az ülés
időpontját, napirendjét. Az ülések nyilvánosak, melyről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztett meghívóval tájékoztatja az érdeklődőket. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés
összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke
nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
Az alapítvány nyilvántartást vezet az alapítvány tevékenységéről, amelynek tartalma:
1. A kuratórium ülésének időpontja
2. A kuratórium határozatainak rövid, lényeges tartalma
3. A határozat hatálya
4. A szavazati arány
Az alapítvány kuratóriumának elnöke nem lehet a város polgármestere és Fegyvernek településen
köztisztviselői jogviszonyban álló személy. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli
hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
kuratóriumban.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A kuratórium a határozatait a tagok több mint felének egyetértésével fogadja el. Minősített,
kétharmados többségű szavazatra van azonban szükség az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának,
egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához.
A kuratórium a határozatait a helyi sajtóban, a Fegyverneki Hírmondó következő lapszámában
teszi közzé. A döntésről 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokba (kivéve
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
szerinti, védett tartalmú iratok) bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli.
Az iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy
írásban egyeztetett időpontban kerülhet sor.
Az alapítvány szolgáltatásait hivatalból vagy egyéni kezdeményezésre lehet igénybe venni.
„Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján (www.fegyvernek.hu), illetve a Fegyverneki
Hírmondóban történő közléssel biztosítja.”
A kuratórium hatásköre:
- gondoskodik az alapítvány jelen alapító okiratban meghatározott céljainak megfelelő
működéséről;
- dönt az alapítvány éves tervéről;
- az alapítvány, illetőleg szervezete működéséhez szükséges belső szabályzatokat jóváhagyja;
- beszámol az alapítónak és a nyilvánosságnak az alapítvány éves tevékenységéről;
- dönt az alapítvány szabad pénzeszközeinek felhasználásáról, a feltételhez kötött adományok
elfogadásáról;
- gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, gondos kezeléséről;
- kezdeményezheti az alapító okirat módosítását;
- dönt minden olyan, az alapítvánnyal kapcsolatos kérdésben, melyet a saját hatáskörébe von.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek legalább azt kell tartalmaznia, hogy
kik voltak jelen, a tagok miként szavaztak és milyen döntést hoztak.
A kuratórium felelőssége az alapítványi célokra rendelt vagyon minél hatékonyabb működtetése.
Feladata megtenni mindent annak érdekében, hogy az alapítvány vagyona a hatályos jogszabályi
előírásoknak és törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapodjon. A vagyon és az
összes jövedelem csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.
A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonához történő csatlakozást feltétellel is elfogadni, ha az
nem ellentétes az ezen okiratban meghatározott célokkal.
A kuratóriumi tagság megszűnése:
a.) a kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése
esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja;
b.) a kuratóriumi tag a megbízatásáról 30 napos lemondási idő betartásával bármikor lemondhat;

c.) a határozott idő lejártával
d.) a tag halálával
e.) összeférhetetlenség beálltával
f.) az alapítvány megszűnésével.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai:
Elnöke: Mészáros Ildikó 5231 Fegyvernek, Hársfa út 7/C.
Tagjai: Bukta Jánosné 5231 Fegyvernek, Damjanich út 27.
Krupa István 5231 Fegyvernek Ady E. út 13/a.
Cseh Imre 5231 Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné 5231 Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
8.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja
Az alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően, továbbá az alapítványhoz
csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei
között a kuratórium dönt.
Az alapítvány vagyonából a céloknak megfelelően nyújtható:


ösztöndíj, támogatás minden olyan személy, szervezet, vagy tevékenység
finanszírozásához, amely az alapítványi célok eléréséhez értékes, vagy jelentős, széles
körben hasznosítható eredményt ígér,



alapítványi díj a célok érdekében végzett értékes szellemi, elméleti vagy gyakorlati
tevékenységért.

Az alapítvány vagyona felhasználható az alapítvány működésének költségeire oly mértékben,
hogy az nem veszélyeztetheti az alapítvány céljainak megvalósulását.
Az alapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi 1.000.000.Ft-ot meghaladja, kivéve, ha a törvény, kormány rendelet az alapítvány közfeladatára tekintettel
más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű
ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel juttatott olyan természetbeli
ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
tízszeresét.
Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt
a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek
juttatható vagyoni szolgáltatás, akit a kuratórium kedvezményezettként megjelöl.
Az alapító és a csatlakozó abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja az
alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása.
Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az
alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó
ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy
egyéb módon történő támogatása.

A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal szemben,
kivéve, ha
a.) az alapító okirat a kedvezményezett személyt, a neki járó szolgáltatást és a teljesítés időpontját a teljesítéshez
szükséges módon meghatározza; vagy
b.) a kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a
jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.
9.) Felügyelő bizottság
Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését három tagból álló felügyelő
bizottság látja el.
A felügyelő bizottság elnöke: Jancsó Mónika 5231 Fegyvernek, Hársfa u. 5/a.
tagjai: Házi András 5231 Fegyvernek, Kossuth L. u. 16/a.
Nardai Dániel Gergely 5231 Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a.) a kuratórium elnöke vagy tagja;
b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelő bizottság megbízatásának ideje a kuratórium megbízatásával megegyező.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a.) a megbízás lejártával
b.) a tag halálával
c.) lemondással
d.) összeférhetetlenség beálltával
e.) az alapítvány megszűnésével.
A felügyelő bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy tag
jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges. A felügyelő bizottság
társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült költségeket az alapítvány
megtéríti.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottság jogosult:
- ellenőrizni az alapítvány működését és gazdálkodását
- a kuratóriumtól jelentést kérni
- az alapítvány könyveibe és irataiba betekinteni
- a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek
megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi
szükségessé

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi
meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

10.) Az alapító okirat módosítása
Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a célját megvalósította,
vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.
Szintén semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy
- ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt
kedvezményezett személyét megváltoztatja.

11.) Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén
Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az
alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratban kijelölt személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában
a kuratórium gyakorolja.
Ha az alapítvány alapítói jogait nem az alapító gyakorolja, e törvénynek az alapítóra vonatkozó rendelkezéseit
az alapítói jogok gyakorlójára kell alkalmazni.
Ha az alapítvány valamely szerve jogosult az alapítói jogok gyakorlására, a feljogosított alapítványi szerv saját
tagjaival és vezetőjével, valamint a szerv ellenőrzésére szolgáló személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem
gyakorolhat.
Ha nincs az alapítói jogok gyakorlására az jogosult személy vagy szerv, az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság
gyakorolja.
Az alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapítvány tiszta vagyonát a város
közbiztonságának és környezetvédelmének segítésére kell fordítani.

A jelen alapító okiratban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók.
Fegyvernek, 2014. május 30.
_____________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata alapító
képviseli: Tatár László polgármester

Alulírott dr. Kókai Gábor ügyvéd (dr. Kókai Ügyvédi Iroda, 5000 Szolnok, Szapáry út 18.)
igazolom, hogy a Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány
alapító okiratának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat
módosítások alapján hatályos tartalomnak. A szövegben a 2014. 05. 30 napján kelt 102/2014.
(V.29.) számú önkormányzati határozat alapján bekerül módosításokat dőlt betűs szedés és aláhúzás
jelzi.

