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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2003.(V.22.) számú Képviselő-testületi 

határozattal döntött a Csabdiért Közalapítvány létrehozásáról.  

 

A közalapítvány Alapító Okirata a köztes időszakban két ízben módosításra került: 

2004. január 27-én, melyet a Képviselő-testület a 4/2004.(I.27.) számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott, valamint 

2011. március 1-jén, melyet a Képviselő-testület a 7/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott. 

 

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

Kuratórium megválasztott tagjai: 

 

Elnöke: Karsai Katalin 

Titkára: Szalay Istvánné 

Tag: Fábián Zsuzsanna 

Tag: FerencziknéBagyinszky Andrea 

Tag: Radovics Károly 

 

A Képviselő-testület 2015. március 26-án ugyan döntött működését gyakorlatilag 

megszüntetett a Csabdiért Közalapítvány formális megszüntetéséről, azonban községünk 

közösségi életének fellendítése, támogatása szempontjából hasznos lehet a Közalapítvány 

fenntartása és újra működőképessé tétele, ezért javasolom, hogy a megszüntetésről szóló 

határozatot a Képviselő-testület vonja vissza, és az alábbi személyi változásokat szíveskedjen 

elfogadni. A Közalapítvány működése reményeink szerint ezzel helyreáll. 

 

1. Karsai Katalin tisztségéről2014.05.18. napján írásban lemondott. 

 

A képviselő-testület a kérelemnek megfelelően a Csabdiért Közalapítvány 

Kuratóriumában betöltött elnöki tisztségét megszünteti, egyúttal az elnöki tisztség 

betöltésére más személyt javasol. 

 

2. A Képviselő-testület a Kuratórium elnöki tisztségére ….-t jelöli ki.  

 

3. Az Alapító Okiratban foglaltak szerint az alapító visszahívja Radovics Károly tagot, 

helyette Bakó Tibor tagot jelöli kuratóriumi tagi tisztségre.  

 

4. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény kimondja, hogy  

„38 § (3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem 

értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 

töltenek be),” 

 

Az Alapító Okiratban foglaltak szerint a Felügyelő Bizottság elnökét, tagjait az alapító 

nevezi ki. Javasolom, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének Mühlhauser Andrást, 



Pósfai Lászlóné helyett pedig Bokros Józsefnét válasszuk a Felügyelőbizottság 

tagjának.  

 

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 szíveskedjen elfogadni, hogy, a sürgősségre való tekintettel 

a fenti napirend felvételre kerüljön a 2015. szeptember 24-én tartandó testületi ülésre, 

továbbá kérem, az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen! 

 

Csabdi, 2015. szeptember 18. 

 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 1.: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (IX.24.) számú határozata 

a Csabdiért Közalapítvány megszüntetéséről szóló határozat visszavonásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határoz: 

 

1. A Képviselő-testült visszavonja a 32/2015. (III.26.) számú, Csabdiért Közalapítvány 

megszüntetéséről szóló határozatát.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Székesfehérvári Törvényszékre 

benyújtott megszüntetésre irányuló kérelem visszavonására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 2.: 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (IX.24.) számú határozata 

a Csabdiért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1., Karsai Katalin Csabdiért Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségét – lemondása 

figyelembe vételével – megszünteti. 

2., A Kuratórium elnöki tisztségére …-t jelöli. 

3., Radovics Károly kuratóriumi tagot a Kuratóriumból visszahívja.  



4., Kuratóriumi tagnak Bakó Tibort (2064 Csabdi, Szabadság utca 63.) jelöli. 

5., Veszelovszki Zsolt képviselőnek a Csabdiért Közalapítvány Felügyelőbizottsági Elnöki 

tisztségét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 337. § (3) a) pontja 

figyelembe vételével megszünteti. 

6., A Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére Mühlhauser Andrást(2064 Csabdi, Béke utca 41.) 

jelöli. 

7., Pósfai Lászlóné tagot a Felügyelő Bizottságból visszahívja.  

8., Felügyelő Bizottsági tagnak Bokros Józsefnét (2064 Csabdi, Béke utca 34.) jelöli. 

9., A Csabdiért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

elfogadja. 

 

Határidő: bírósági bejegyzésre: 2015. november 15. 

Felelős:  polgármester, jegyző 

  



Alapító Okirat 

Változásokkal Egységes szerkezetbe Foglalva 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete /2064 Csabdi, Szabadság u. 44./, mint 

alapító 92/2003. (X.30.) számú határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 évi IV. 

törvény  74/G §-a alapján – figyelemmel a 74/A-74/F §-okban foglaltakra is -, valamint a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2 § (1) bek. c) pontja alapján – 

figyelemmel a 2 § (2) bekezdésében foglaltakra is  

 

KÖZALAPÍTVÁNYT 

hoz létre. 

 I. Általános rendelkezések 

 

1. A közalapítvány elnevezése: Csabdiért Közalapítvány 

2. A közalapítvány székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 

3. A közalapítvány jogállása: jogi személy, kiemelkedően közhasznú szervezet 

4. A közalapítvány működésének időtartama: határozatlan idejű 

 

 II. A Közalapítvány célja, tevékenysége 

 

1. A Közalapítvány célja az alábbi közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítása: 

- településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, 

- lakásgazdálkodás, 

- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, 

- köztemető fenntartása, 

- helyi közutak és közterületek fenntartása 

- helyi tömegközlekedés, 

- köztisztaság és településtisztaság biztosítása, 

- gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,  

- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, 

- az óvodákról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról a 

gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, 

- közösségi tér biztosítása,  

- közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, 

- nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,  

- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.  

 

2. A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekének kielégítésére irányuló 

következő cél szerinti közhasznú tevékenységet folytat: 

 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 



- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

- kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, 

- műemlékvédelem, 

- természetvédelem, állatvédelem, 

- környezetvédelem, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető – szolgáltatások, 

- közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. 

 

3. A Közalapítvány 

- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt.  

- nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

 A Közalapítvány  

- közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény 

felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy 

a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia / A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. Tv. 8. § (1) bek./  

- létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi 

vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.  

 

 III. Csatlakozás a Közalapítványhoz 

 

A Közalapítvány nyílt, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt 

csatlakozhatnak, ha jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják és a célok eléréshez 

vagyonrendeléssel – készpénzbefizetéssel, vagyontárgyak, szolgáltatások felajánlásával, - 

hozzájárulnak.  

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.  

 IV. A Közalapítvány vagyona, a vagyon működtetése, felhasználása 

 

1. Az alapító a II. fejezetben meghatározott célok elérésére jelen okirat aláírást követő 8 

napon belül 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint induló vagyont bocsát a Közalapítvány 

rendelkezésére az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Bicskei Fiókjánál /2060 Bicske, Bocskai köz 

1./ megnyitott számlájára történő átutalással.  

 

2. A Közalapítvány induló vagyonát 

- Csabdi Község Önkormányzata éves költségvetésében meghatározott támogatás, 

- a Közalapítvány bevételei, 



- a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, 

- pályázatok útján nyert pénzeszközök, 

- egyéb adományok gyarapíthatják.  

3. Csatlakozás esetén a pénzbeli felajánlásokat a Közalapítvány számlájára kell 

befizetni, egyéb hozzájárulásokat pedig a Közalapítvány rendelkezésére kell bocsátani.  

4. Az alapító a Közalapítvány vagyonából 200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint 

törzsvagyont különít el, amely sem a közalapítványi célok megvalósítása, sem a működés 

során nem használható fel. 

5. A Közalapítvány törzsvagyonon felüli vagyona, valamint a közalapítványi vagyon 

hozadékai a közalapítványi célok megvalósítását szolgálja, melyet a Kuratórium az Alapító 

Okiratban foglaltak szerint szabadon felhasználhatja. E vagyonból kell fedezni a működés 

költségeit, valamint a közalapítvány kezelésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is.  

    A közalapítvány működési költségeire az éves összes kiadás legfeljebb 15 %-a használható 

fel. 

6. A Közalapítvány írásbeli szerződés alapján, elszámolási kötelezettség mellett támogathat 

minden olyan megoldást, tevékenységet vagy szervezetet, amely a Közalapítvány 

célkitűzéseivel összhangban áll.  

 

 V. A Közalapítvány gazdálkodása 

1. A Közalapítvány az Alapító Okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében – 

jogszabályok keretei között – önállóan gazdálkodik.  

2. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

3. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 

4. A Közalapítvány a számára vagyoni felajánlást teljesítő személyt, a Kuratórium és a 

Felügyelő Bizottság tagjait, valamint ezek hozzátartozóit – a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető szolgáltatások, kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 

5. A Kuratórium a Közalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait 

sajtó útján nyilvánosságra hozza. 

 

 VI. A Közalapítvány szervezete, képviselete 

 

A Közalapítvány szervezete: 

A. Kuratórium 

B. Felügyelő Bizottság 

C. Könyvvizsgáló  

 

A. Kuratórium 



1. Kuratórium a Közalapítvány kezelője, a Közalapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és 

képviselő szerve.  

 

2. A  Kuratórium tagjai: 

Elnöke: Radovics Károly   2064 Csabdi, Diófa utca 21. 

Titkára: Szalay Istvánné   2064 Csabdi, Előhegy u. 36. 

Tagja:  Fábián Zsuzsanna   2064 Csabdi, Ady Endre u. 4. 

Tagja:  FerencziknéBagyinszky Andrea 2064 Csabdi, Petőfi Sándor utca 33/A. 

Tagja:  Bakó Tibor    2064 Csabdi, Szabadság utca 63. 

 

A Kuratórium elnöke, titkára és tagjainak többsége nem lehet alapító tisztségviselője, illetve 

tagja.  

A Kuratórium elnökét az alapító a kuratóriumi tagok közül nevezi ki. 

A Kuratórium felkért tagjai feladatvállaló nyilatkozatot tesznek.  

A Kuratórium tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól. 

A kuratóriumi tagság megszűnése – a tag halála, lemondása, visszahívása – esetén az új tagot 

az alapító jelöli ki.  

A Kuratórium tagjai megbízásuk ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek. 

 

3. A Kuratórium működése 

A Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár gondoskodik a kuratóriumi ülések 

összehívásáról. Az ülés összehívását bármely három tag is kezdeményezheti. Az összehívásról 

a tagokat az ülést megelőző 3 nappal korábban kell értesíteni, írásban a napirend és döntési 

javaslatok egyidejű közlésével. 

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik; a Kuratórium 

ülései nyilvánosak. 

Az ülés akkor határozatképes, ha a Kuratórium legalább egy tisztségviselője és két tagja jelen 

van. Határozatképtelenség esetén az ülés összehívását legfeljebb 15 napos időközzel meg kell 

ismételni mindaddig, amíg a határozatképesség nem biztosított. 

A Kuratórium testületként működik, a tagok többségének jelenléte és a jelenlévő tagok azonos 

tartalmú szavazata szükséges. Szavazni igennel vagy nemmel lehet.  

Szavazategyenlőség esetén a tárgyalást addig kell folytatni, míg a többségi vélemény kialakul. 

A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni; a jegyzőkönyv, valamint a hozott 

határozatoknak az írásba foglalásáról az elnök és a titkár gondoskodik. A jegyzőkönyvet 

minden kuratóriumi tagnak meg kell küldeni. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a javaslatokat, a módosító javaslatokat, a szavazás 

eredményét, valamint a határozatokat.    



A Kuratórium elnöke köteles vezetni a Határozatok Tárát, melyből a kuratóriumi döntések 

tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők személye és számaránya 

megállapítható. 

A Kuratórium döntéseit az érintettekkel a Kuratórium elnöke írásban közli a döntést követő 5 

napon belül és ezzel egyidejűleg a kifüggeszti a Közalapítvány székhelyén.  

Közalapítvány döntései nyilvánosak, a keletkezett iratokba bárki betekinthet az elnöknek 

történő szóbeli vagy írásbeli bejelentés után. A bejelentést követően az elnök 3 munkanapon 

belül köteles a betekintést biztosítani. 

A Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánosságáról a helyben szokás módon – a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel - 

gondoskodik. 

4. A Kuratórium határoz 

- a Közalapítvány céljainak eléréséhez szükséges feladatokról, megszervezi azok 

végrehajtását. 

- a közalapítványi vagyonnak az Alapító Okirat keretei közötti felhasználásáról. 

- a pályázati feltételekről. 

- a csatlakozás elfogadásáról. 

- a következő évi költségvetésről. 

- a könyvvizsgáló pályázat útján való megbízásáról és felmentéséről, díjazásának 

megállapításáról. 

- éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 

- az Alapító Okiratban meghatározott egyéb kérdésekben.  

 

5. A Kuratórium évente két alakommal, a tárgyév március 20. és szeptember 20. napjáig 

köteles írásban beszámolni az alapítónak a közalapítvány előző félévi működéséről.  

     A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzetének és bevételeinek ismeretében minden év 

március 15. napjáig dönt a céljai megvalósításához szükséges feladatok végrehajtásához és 

működési költségeinek fedezéséhez felhasználható pénzeszközök mértékéről. 

 

B. Felügyelő Bizottság 

 

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

 

2. A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Elnök:  Mühlhauser András   2064 Csabdi, Béke utca 41. 

Tagja:  Bokros Józsefné   2064 Csabdi, Béke utca 34. 

Tagja:  Németh Lászlóné    2064 Csabdi, Petőfi Sándor u. 29. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító nevezi ki. A kinevezés határozatlan időtartamra szól. 

A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség elfogadásáról nyilatkozatot tesznek. 

A Felügyelő Bizottsági tagság lemondással, visszahívással, vagy a tag halálával szűnik meg. 

 

A Felügyelő Bizottság elnökét a tagok közül az alapító jelöli ki. 

 



3. A Felügyelő Bizottság működése 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg; működésére a Kuratórium 

működésének szabályai az irányadók.  

A Felügyelő Bizottság a Kuratórium tagjaitól jelentést, a Közalapítvánnyal 

munkakapcsolatban álló személyektől tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

4. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

 - a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; 

     - a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A Kuratóriumot a Felügyelő biztosság indítványára – annak megtételétől számított harminc 

napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén Kuratórium 

összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem 

tette meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 

ellátó szervet. 

 

C. A könyvvizsgáló 

1. Közalapítvány számviteli rendjének ellenőrzését a Kuratórium által pályázat útján 

kiválasztott független könyvvizsgáló látja el. 

2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni, és ennek, 

továbbá az éves működés vizsgálatának eredményéről a Kuratóriumnak jelentést készíteni. 

3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása során jogosult felülvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, 

szerződéseit, bankszámláját, jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól. 

4. A könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság véleménye nélkül a Kuratórium nem hozhat 

határozatot a Közalapítvány éves gazdasági beszámolójáról és a közhasznúsági jelentésről. 

5.  Könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja meg. 

 

A Közalapítvány képviselete 

A Közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. 

A Közalapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag együtt 

jogosult rendelkezni. 

 



VII. Összeférhetetlenségi szabályok 

A kuratóriumi vagy Felügyelő Bizottsági tagsággal összeférhetetlenséget megállapító 

jogszabályokon túl  

1. A Kuratórium határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- 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. 

2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Közalapítvány könyvvizsgálója  

- a Kuratórium elnöke, vagy tagja, 

- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, vagy  

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesülő személy, továbbá 

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. 

3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 

megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet, így adott esetben a Közalapítványt is előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen 

tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

VIII. A Közalapítvány megszűnése 

A Közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – 

az alapítót illeti meg, aki köteles azt az alapítványi célokkal azonos vagy hasonló célra 

fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni. 

 

IX. Záró rendelkezések 

1.  A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közhasznú 

szervezetekről szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

2. A Közalapítvány Alapító Okiratát az alapító a Magyar Közlönyben közzéteszi. 

3. A közalapítvány létrejöttéhez a Fejér Megyei Bíróságnak a közalapítvány nyilvántartásba 

vételét elrendelő határozata szükséges. 

4. Az Alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után a 

Közalapítványt nem vonhatja vissza, ha azonban a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy 

a közfeladat ellátásnak biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben 

megvalósítható, kérheti annak bírósági megszüntetését. 



5. Az alapító nevében és képviseletében Csabdi község mindenkori polgármestere (az alapítás 

időpontjában Huszárovics Antal polgármester) jár el. 

6. A Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési 

képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 

 

Csabdi, 2015. szeptember …. 

 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 

Alapító 

 

képviseli: Huszárovics Antal 

polgármester 
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