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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az Alcsútdoboz Községért 

Közalapítvány létrehozásáról, melyet a Fejér Megyei Bíróság 0700/Pk. 62919/1999. szám 

alatt jegyzett be. 

 

Az Alapító Okirat VII. fejezete rendelkezik a közalapítvány szervezetéről, képviseletéről. A 

Kuratórium tagjai: 

 

Elnöke: Orbán Ágnes 

Tag:Pallagh Jánosné 

Tag: Vitéz László Attila 

Tag: Vörös Attila 

Tag: Óvári Zsolt 

 

A Kuratóriumban az alábbi változtatások szükségesek: 

 

1. Orbán Ágnestisztségéről2015.06.10. napján írásban lemondott. 

 

A képviselő-testület, mint alapítóa kérelemnek megfelelően az Alcsútdoboz 

KözségértKözalapítvány Kuratóriumában betöltött elnöki tisztségét megszünteti, 

helyette új kuratóriumi tagot jelöl. 

 

2. Az Alapító Okiratban foglaltak szerint az alapító a kuratórium tagjai közül Pallagh 

Jánosné tagságát megtartja, de visszahívja Vitéz László Attila, Vörös Attila és Óvári 

Zsolt tagokat, helyettük az alábbi tagok kijelölését javasolja: 

- Boncz Sándor, 

- Fekete Imre, 

- Szendefiné Csányi Mónika, 

- Tóthné Tóth Gabriella 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:399 § (1) bekezdése szabályozza, 

hogy „ha az alapító nem tartja fenn magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát és nem 

ruházta át ezt a jogot más, alapítványi tisztséget betöltő személyre vagy más alapítványi 

szervre, a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.” 

Tekintettel arra, hogy az Alapító Okirat nem vonja más szerv hatáskörébe az elnök 

személyének kijelölését, így arról majd az új tagokkal kiegészült Kuratórium fog döntést 

hozni.  

 

A civil szervezetek bíróság nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 55. §-a szerint, „ha az alapítói jogok gyakorlója a 

kuratórium tagját vagy kurátort a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése alapján visszahívja és új 

kuratóriumi tagot vagy kurátort jelöl ki, változásbejegyzési kérelem benyújtásával kérheti az 

új kuratóriumi tag vagy kurátor nyilvántartásba vételét.  

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen! 

 

Alcsútdoboz, 2015. szeptember 18. 

 



Tóth Erika 

polgármester 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (IX.28.) számú határozata 

az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határoz: 

1. Orbán Ágnes Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségét 

– lemondása figyelembe vételével – megszünteti. 

2. Vitéz László Attila, Vörös Attila és Óvári Zsolt kuratóriumi tagokat a Kuratóriumból 

visszahívja.  

3. Kuratóriumi tagnak Boncz Sándort (8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 8.), Fekete 

Imrét (8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 49.), Szendefiné Csányi Mónikát (8087 

Alcsútdoboz, Béke utca 45/A. és Tóthné Tóth Gabriellát (8087 Alcsútdoboz, 

Szabadság utca 1/27.) jelöli. 

4. Az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát elfogadja. 

 

Határidő: bírósági bejegyzésre: 2015. november 15. 

Felelős:  polgármester, jegyző 

  



 

Alapító okirat módosítása 

(Egységes szerkezetben) 
 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata által létrehozott és a Fejér Megyei Bíróságon Pk. 

62.919 /1999 szám alatt bejegyzett Alcsútdoboz Községért közalapítványt az alapító, az 

időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel, a következők szerint módosítja: 

 

I. Alapító:  Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

   8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. 

 

 

II. A közalapítvány neve: Alcsútdoboz Községért. 

 

 

III. A közalapítvány székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. 

 

 

IV. A közalapítvány célja: hogy Alcsútdoboz település fejlesztésének érdekében, 

közfeladatok ellátásával összefüggésben az alábbi feladatokat támogassa: 

 

1. egészség megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító rehabilitációs tevékenység, 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

4. kulturális tevékenység, 

5. kulturális örökség megóvása, 

6. természetvédelem, állatvédelem, 

7. környezetvédelem, 

8. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, 

9. közrend és közbiztonság védelem, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa, 

katasztrófa-elhárítás, 

10. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételéve. 

 

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezetepártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 

V. A közalapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módja: a kuratórium jó gazda 

gondosságával köteles kezelni és a közalapítvány céljainak megvalósítására 

fordítani vagyonát. 

 

Ennek keretében jogosult: 

1. Egészségmegőrző programok (klubok, tevékenységek) támogatása: egészségügyi 

szolgálatok: (háziorvos, védőnő, fogorvos) részére az ellátás feltételeinek javítására pályázat 

kiírása. 

2. A szociális és családsegítő tevékenység és időskorúak segítésének társadalmi 

szervezése, anyagi támogatása, időskorúak és hátrányos helyzetűek részére szervezett 

szabadidős programok segítése. 



3. A közoktatási intézmények nevelési-oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési 

feladatainak támogatása. Nyári szakmai táborok támogatása. E tevékenység fejlesztésére 

pályázatok kiírása. 

4. Helyi hagyományok (augusztus 20. stb.) rendezvényeinek támogatása, közművelődést 

szolgáló helyi kezdeményezések támogatása. 

5. Művészeti tevékenységet folytató egyének művészeti alkotásának támogatása. Helyi 

értékek megőrzésére pályázatok kiírása. 

6. Jogosult a platánfasor, hársfasor és feketedió fasor rendszeres ápolására pályázatot 

kiírni. 

7. Jogosult közterületek ápolására, fenntartására, civil szervezetekkel együttműködni, 

megállapodást kötni, az elvégzett munkát értékelni s ehheztámogatást adni, hulladékgyűjtési 

akciót és lomtalanítást szervezni. 

8. Hátrányos helyzetű gyermekek részére szabadidős programok biztosítása 

éskirándulások támogatása. Együttműködés a gyermekvédelmi szolgálattal. 

9. A közrend, közbiztonság biztosítása érdekében létrejött civil szerveződések 

(polgárőrség, önkéntes tűzoltóság) támogatása. 

 

 

VI. 1.   A közalapítvány vagyona: Az önkormányzat az alapítvány működésének 

megkezdéséhez 500.000,-Ft induló vagyont bocsát az alapítvány rendelkezésére, 

oly módon, hogy azt elkülönített bankszámlán elhelyezni. 

2. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely külföldi vagy belföldi természetes Vagy 

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeni, 

vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat. A csatlakozók azonban a 

csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. 

3. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt évente oly módon, hogy az 

alapító vagyonból 15 % részarány mindig a közalapítvány vagyoni részét 

képezze. 

 

 

VII. Az alapítvány szervezete: 

 

Az alapítvány általános ügyintéző, ügydöntő, vagyonkezelő és képviseleti szervea kuratórium. 

 

A kuratórium tagjai: 

Elnök:  

Tag:     PallaghJánosné                    Alcsútdoboz, József Attila u. 9. 

Tag:     Boncz Sándor  Alcsútdoboz, József Attila utca 8. 

Tag:     Fekete Imre   Alcsútdoboz, József Attila utca 49. 

Tag:     Szendefiné Csányi Mónika Alcsútdoboz, Béke utca 45/A. 

Tag: Tóthné Tóth Gabriella Alcsútdoboz, Szabadság utca 1/27. 

 

A kuratórium elnöke és tagjainak többsége nem lehet az alapítóval függőségiviszonyban. 

 

A kuratórium tagjai az alapító okirathoz csatolt feladatvállaló nyilatkozatot tesznek. 

A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól. 

A kuratóriumi tagság megszűnése (lemondás, halál, visszahívás) esetén az új tagokat az 

alapító jelöli ki. A tag visszahívása és az új tagkijelölése ugyancsakaz alapító joga. 

A kuratórium nem jogosult saját szervezeti összetételének megváltoztatására. 

A kuratórium tagjai költségtérítésre jogosultak, egyébként feladatukat tiszteletdíjnélkül látják 

el. 



 

Az alapítvány képviselője: a kuratórium elnöke. 

A képviselő akadályoztatása esetén az alapítványt az elnök által kijelölt kurátor képviseli. 

Az alapítvány képviselője a működését csak az alapítvány nyilvántartásba vételéreirányuló 

eljárás jogerős határozattal történő befejezését követően kezdheti meg. 

 

Az alapító kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagúFelügyelő 

Bizottságot hoz létre. 

 

A Felügyelő Bizottság: 
 

Elnöke: Peringerné Parti Ildikó               Alcsútdoboz, Szabadság u. 20. 

Tagja:   Nagy Attila Zsolt                        Alcsútdoboz, Szabadság u. 186. 

Tagja:   Sátor Lóránt                                Alcsútdoboz, Szabadság u. 116. 

 

 

VIII. A kuratórium hatás- és feladatköre: 

 

- az alapítványi vagyon kezelése, döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, az 

alapítványi vagyon gyarapítása, 

- az alapítványi célok megvalósítása érdekégben jogosult pályázatot kiírni, 

- jogosult az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben szervezeti és működési 

szabályzatot alkotni, amely nem lehet ellentétes az alapító okirat tartalmával. 

 

Érvényességéhez az alapító jóváhagyása szükséges. 

- jogosult éves munkatervet készíteni. 

 

 

IX. A kuratórium működése: 

 

A kuratórium szükség szerint, de legalább fél évente egyszer ülésezik, üléseinyilvánosak. A 

kuratóriumot az elnök írásbeli meghívóval hívja össze a napirendmegjelölésével. 

Három kuratóriumi tagnak indítványra köteles az elnök az ülést összehívni. 

A kuratórium – szavazati jog nélkül – meghívhatja az adományozókat, illetve ezekképviselőit. 

A kuratórium határozat-képességéhez a tagok közül három tagnak a jelenléti szükséges, 

határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

 

1. A kuratórium határozat-hozatalában nem vehet részt az a személy, akinek 

közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a 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. 

Az ülésről jegyzőkönyv készül. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 

- a kuratóriumi ülés helyét és idejét, a jelenlévők számát, 

- a jegyzőkönyvvezető nevét, 

- az ülés napirendi pontjait, 

- az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, 



- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a 

szavazástól tartózkodók számát. 

 

A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke – írásban – értesíti az érintetteket, illetve az 

érintettek képviselőit. Ha a döntés a falu közösségét vagy szélesebb rétegeket érint, azt a helyi 

sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 

A közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba az alapító és az érintettek, mások 

személyiségi jogainak sérelme nélkül betekinthetnek. 

A kuratórium rendszeresen, évente legalább egyszer köteles működéséről az alapítónak 

beszámolni. 

 

 

X. Felügyelő Bizottság működése: 

 

1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. 

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveiben és irataiba 

betekinthet, és azokat megvizsgálhatja. 

2. A Felügyelő Bizottság tagja a közalapítvány kuratóriumának ülésén  

Tanácskozási joggal részt vehet. 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki: 

 

a. a kuratórium elnöke vagy tagja, 

b. a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül 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 vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi 

szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve 

d. az a. és c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

3. A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 

vezető szerv döntését teszi szükségessé,  

b. a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

4. Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – 

annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a Felügyelő 

Bizottság is jogosult. 

 

5. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

  



 

XI. A közalapítvány gazdálkodása: 

 

A közalapítvány az alapító okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan 

gazdálkodik. 

A közalapítvány vállalkozói tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében – azokat 

nem veszélyeztetve – végezhet. 

A közcélú adománygyűjtést úgy kell végezni a közalapítvány nevében, vagyjavára, hogy: 

- az adománygyűjtés ne járjon az adományozók, illetőleg más személyek 

zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, 

- a közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a 

közalapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

A közalapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányábana szokásos 

piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

1. A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt 

létesítő okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani. 

2. A közalapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás 

kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A 

szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és 

módját. 

3. A (2) bekezdésben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, 

azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A 

közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

4. A közalapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek 

hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, 

illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti. 

5.   A közalapítvány bármely cél szerinti juttatását – a VIII. fejezetben 

Meghatározottak szerint – pályázathoz kötheti. 

Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – 

az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a 

pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

6. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

7. A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 

bocsáthat ki, a közalapítvány hitelt nem vehet fel, az 

államháztartásalrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 

törlesztésére nem használhatja fel. 

 

Az alapítvány forrásai (bevételei). 

- az alapítványi célú tevékenység bevételei, 

- a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek felajánlásai, hozzájárulásai. 

Az  alapítvány kiadásai: 

- az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei, 

- a kuratórium költségei, 

- egyéb közvetett költségek. 

Az alapítvány éves gazdasági tevékenységéről való beszámolót a kuratóriumfogadja el a 

Felügyelő Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével. 

 



 

XII. A közalapítvány nyilvántartásai: 

 

1. A közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve 

vállalkozásitevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten 

kellnyilvántartani. 

2. A közalapítvány bevételei: 

a. Az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más 

adományozótólcéljára vagy működési költségei fedezetére kapott 

támogatás,illetve adomány, 

b. a tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

c. a szervezet eszközei, 

d. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, 

e. a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 

 

XIII. A közalapítvány költségei: 

 

1. a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek(ráfordítások, kiadások), 

2. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen 

költségek(ráfordítások, kiadások), 

3. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetettköltségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

A közalapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

 

XIV. A közalapítvány beszámolása: 

 

1. Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg jelentést 

készíteni. 

2. A jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébetartozik. 

3. A jelentés tartalmazza: 

a. a számviteli beszámolót, 

b. a költségvetési támogatás felhasználását, 

c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

d. a cél szerinti juttatások kimutatását, 

e. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a 

helyiönkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a 

településiönkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási pénztártól és 

mindezekszerveitől kapott támogatás mértékét, 

f. a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét,illetve összegét, 

g. a tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

4. A közalapítvány éves jelentésébe bárki betekinthet, illetőlegabból saját 

költségére másolatot készíthet. 

 

 

XV. A közalapítvány a működésének nyilvánosságáról akként gondoskodik, hogy az 

Alcsútdobozi Hírek című közösségi lapban tájékoztatást ad az 

alapítványlétrejöttéről, célkitűzéseiről, a csatlakozás, felajánlás lehetőségéről, és 

évente a gazdálkodásának legfontosabb adatairól. 



 

 

XVI. A közalapítvány megszűnése: 

 

A közalapítvány megszűnése a Ptk. 74/E §-ban meghatározottak az irányadók. 

Az alapítvány megszűnése esetén a vagyon az alapítóra száll át. 

 

 

XVII. Az alapító tudomással bír arról, hogy az alapító okirat érvényességéhez 

annakbírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány a nyilvántartásba 

vételieljárás jogerős befejezésével nyeri el jogi személyiségét, ekkor kezdheti meg 

működését, mint jogi személy. 

 

Alcsútdoboz, 2015. szeptember 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának 

mint alapítónak képviseletében 

 

 

 

Tóth Erika 

polgármester 
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