
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
a 2013. szeptember 27.-napján kelt VII. számú módosítással egységes szerkezetben 

 – melyet a dőlt betűs szedés jelöl –  

 
Tabajd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G §-ának (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 74/G § 
(2) bekezdésében írtakra is – az általános iskolai oktatás, mint önkormányzati alapfeladat 
körülményeinek javítása, a tanulók eredményeinek növelése, az arra rászorult diákok anyagi 
támogatása céljából – közérdekből – határozatlan időre, a Ptk. 74/A – 74/F §-aiban írtak 
figyelembevételével, mint  A l a p í t ó , az alábbi okiratban  K ö z a l a p í t v á n y t  hozott létre. 
 
I. Alapító neve:   Tabajd Község Önkormányzata 
 

 Székhelye:   8088 Tabajd, Dózsa Gy. út 2. sz. 
 
II. A Közalapítvány neve:  „A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány 
 

 A Közalapítvány székhelye: 8088 Tabajd, Kossuth u. 31. sz.  
 

A Közalapítvány hatóköre:  területi 
 

III/A. A Közalapítvány célja:   

1. Alapcél: 
Az oktatásról szóló törvényben megfogalmazott önkormányzati feladatok ellátásának 
segítése céljából: 
 

a. az oktatás tárgyi és technikai feltételeinek javítása; 

b. az iskolai szabadidős programok, vetélkedők, tanulmányi sport-, és 
kulturális versenyek anyagi támogatása; 

c. az iskolai tehetséggondozás; 

d. esetenkénti anyagi támogatás az arra rászorulók részére; 

e. a gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai 
felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok 
megvalósítása, az ehhez szükséges tárgyi és technikai feltételek javítása. 

2. További cél:  

a. Olyan közösségi központ létrehozása, amely képes ellátni összetett 
közösségfejlesztési folyamatok koordinálási feladatát, 
egészségmegőrzési-, ifjúsági-, gyermek-, sport-, környezetvédelmi- és 
kulturális programok lebonyolítását, valamint tanácsadó szolgáltatások 
nyújtását. 

b. Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetés. 

c. Egészségfejlesztési programok megvalósítása. 

d. Helyszín biztosítása civil és egyéb szervezetek számára 

III/B.  A Közalapítvány közhasznú tevékenysége: 

1. A Közalapítvány az integrált közösségi központ működtetésével, irányításával és 
felügyeletével kívánja megvalósítani kulturális, sport, gyermek és ifjúság programok 
megrendezését, egészség-megőrzési, képességfejlesztési, környezetvédelmi és 
környezettudatosságra nevelő elfoglaltságok lebonyolítását. A programok a helyi civil 
szervezetek és az Önkormányzat segítségével kerülnek majd megrendezésre a 
Közalapítvány koordinációja és irányítása alatt. 
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2. A Közalapítvány fenti célokat helyi önkormányzati támogatással, magánszemélyek 
felajánlásaiból, támogatói befizetésekből, továbbá pályázati rendszeren alapuló 
finanszírozás elnyerésével végzi el. 

3. A Közalapítvány vagyonának növelése céljából pályázatokon vesz részt és a bevételt a 
Közalapítvány céljainak megvalósítására fordítja. 

4. A Közalapítvány közhasznú tevékenységét a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladathoz kapcsolódóan végzi, 
mely szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében 
különösen az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi valamint a 
gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; 
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; az egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

5. A Közalapítvány célja szerinti besorolása: 

 Kulturális tevékenység:  
o nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
o gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 

 oktatási tevékenység 
o ismeretterjesztés, támogatás 

 sporttevékenység 
o sportélet támogatása 

 

6. A Közalapítvány – ennek megfelelően – Alapító Okirata szerinti tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a Közalapítvány szolgáltatásainak igénybevételi 
módját a Fejér Megyei Hírlap útján közzéteszi. 

 
IV. A Közalapítvány vagyona: 
 

1. Az induló tőke: az Alapító által az alapítvány létrehozásakor átadott 100 000 forint, melyet 
200 000 forintra majd - az Alapító Okirat VI. számú módosításával - 1 000.000,- forintra 
felemelt. 

 
2. A további vagyon: 

 
- a csatlakozók befizetéseiből, 
- a pályázat útján későbbiekben elnyert összegekből,  
- a Közalapítvány vagyonának kamataiból, 
- a V/16. pontban megjelölt további bevételekből áll. 

 
Alapító a Közalapítványnak nyújtott alapítói vagyon összegét az OTP Kereskedelmi Bank 
Rt. Bicskei Fiókjánál, 1173602020013310 számlaszám alatt nyitott bankszámlán helyezte 
el és ehhez már csatlakozók részéről befizetések is történtek. 

 
3.  A Közalapítvány törzsvagyona: az induló tőke, megnövelve a csatlakozók által 

kifejezetten az induló tőke növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyonnal. 
 
V. A Közalapítvány működése, a vagyon felhasználásának módja: 
 

1. A Közalapítvány jogi személy, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. 
 
2. A Közalapítvány céljaira felhasználható alapítványi vagyon mértéke: 100%-a. 

A Közalapítvány céljaira minden - az alapítványi vagyont meghaladó - vagyon 
felhasználható. 

 
3. A Közalapítvány vagyona kizárólag az alapítói célok megvalósítására és a Közalapítvány 

működtetésére használható fel. 
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4. A Közalapítványhoz lehet csatlakozni; a Közalapítvány  n y i t o t t,  így ahhoz magyar és 

külföldi természetes és jogi személyek, eseti vagy rendszeres adományaikkal bármikor 
csatlakozhatnak. A Közalapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel. 

 
5. A Közalapítványhoz történő csatlakozásról a Kuratórium dönt. Feltétel kikötése esetében, 

a feltétel elfogadásáról is a Kuratórium dönt. A Kuratórium a döntéséről az adományozót 
írásban értesíti. 

 
6. Az adományozók saját nevükben vagy nevük felfedése nélkül is tehetnek felajánlásokat 

(anonim támogatók). 
 

7. A Közalapítvány támogatása devizában is történhet. 
 

8. A Közalapítvány határozatlan időre szólóan jött létre. Az Alapító az alapítványt a bírósági 
nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően, nem vonhatja 
vissza. 

 
9. A Közalapítványba utalt vagyonra és az alapítványi felhasználásokra vonatkozóan a 

mindenkor hatályos pénzügyi, államháztartási, adó és vámelőírásokat és egyéb 
jogszabályt kell alkalmazni. 

 
10. Az alapítványi pénzeszközök felhasználása során nem történhet meg, hogy az 

adományozott összeget akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással összefüggésben, 
előre meghatározott vagyoni előny megszerzésére nyújtsák, illetve használják fel. 

 
11. A Közalapítvány tevékenységét pártok befolyásától mentesen végzi, a Közalapítvány 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt sem közvetlenül, sem közvetett módon, országgyűlési, illetve 
önkormányzati képviselőjelöltet, helyi és területi kisebbségi önkormányzati jelöltet nem 
állíthat és nem támogathat. 

 

12. A Közalapítvány céljai elérése érdekében együttműködik minden olyan szervezettel, 
intézménnyel, amelynek tevékenysége törvényes és nem ellentétes az alapítvány céljaival. 

 

13. Az induló vagyonhoz – az alapítványi bejegyzést követően – az Országos Takarékpénztár 
és Kereskedelmi Bank Rt (Bicskei Fiókja) pénzintézetnél megnyitásra kerülő és széles 
körben nyilvánosságra hozott csekkszámlára történő befizetéssel bárki csatlakozhat. 

 

Az Alapítványhoz csatlakozó kérésére igazolást kell adni a csatlakozás időpontjáról és a 
befizetés összegéről. 

 

14. Az Alapító által átadott vagyon és a csatlakozók befizetései együttesen képezik az 
alapítvány közvagyonát. 

 

A közvagyont növelik a többi forrásból eredő bevételekből a törzsvagyonba utalt összegek. 
 

15. A vagyonfelhasználás módja 
A Közalapítvány vagyonának hatékony működtetése, gyarapítása az Alapító Okiratban 
foglalt keretek között a Kuratórium feladata. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni 
helyzete és anyagi forrásai ismeretében évente legalább két alkalommal dönt a 
Közalapítvány céljai szerint felsorolt feladatok megvalósításáról, a felhasználható 
pénzeszközök mértékéről és a felhasználás módjairól. 

 

15.1. A Közalapítványi vagyon felhasználásáról kérelmek alapján a Kuratórium dönt az 
VII/5.6. pontban meghatározott szavazataránnyal. 

 

15.2. A Közalapítvány céljai megvalósításában résztvevők az egyes közalapítványi 
célokhoz kapcsolódóan nyújthatnak be írásbeli kérelmet az alábbiak szerint: 
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 A III/A. 1. a.-e. pontban rögzített célok esetén az önkormányzati, illetve nem 
állami fenntartású közoktatási intézmények vezetői, s ezen intézmények 
fenntartói, 

 

 III/A. 1. a., b. és c. pont szerinti célok esetén a közoktatási intézmények vezetői, 
az intézmények fenntartói, a közoktatási rendezvények lebonyolításában részt 
vevő szülői munkaközösségek, diákönkormányzatok, pedagógiai szakmai 
programok szervezői, 

 

 III/A. 1. d. pont estén a közoktatási intézmények vezetői, gyermekvédelmi 
felelősei, a rászoruló gyermekek szülői felügyeleti jogát gyakorló szülői. 

 
 A III/A. 1. e. pontban valamint a III/A. 2. pontban rögzített célok esetén bárki, aki 

érintett e célok megvalósításában valamint a III/B. 1. pontban rögzített 
tevékenységekben. 

 
15.3. A kérelmek összegszerű elbírálásáról a Kuratórium a kérelem benyújtását követő 

soron következő ülésén dönt, melynek eredményéről a kérelmezőt a Kuratórium 
Elnöke írásban – igazolt módon – értesíti a döntés meghozatalától számított 10 
napon belül. 

 
16. A Közalapítvány bevételi forrásai: 

 
16.1. Az Alapító Önkormányzat önkormányzati költségvetési hozzájárulásai. 

 
16.2. Adományok, támogatói befizetések, magánszemélyek hozzájárulásai, felajánlásai. 
 
16.3. A Közalapítvány részére pénzadományokon túl minden olyan természetbeni juttatás 

biztosítható, amely megfelel a Közalapítvány céljainak: ez állhat ingó és ingatlan 
dolgokból, valamint ezek hozadékából, avagy vagyoni értékű jogból egyaránt. A 
feltételhez között csatlakozói támogatás elfogadásáról a V/5. pont szerint a 
Kuratórium dönt. 

 
16.4. A Közalapítvány működése során keletkezett saját bevétele. 

16.5. Gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

16.6. A költségvetési támogatás: 

16.6.1. a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

16.6.2. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
költségvetésből juttatott támogatás; 

16.6.3. az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 
származó támogatás; 

16.6.4. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerint kiutalt összege.  

16.7. Az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként 
szerzett bevétel. 

16.8. Más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány. 

16.9. Egyéb bevétel. 

 
17. A Közalapítvány az államháztartástól és annak önkormányzati alrendszerétől kizárólag 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, melyben meg kell határozni az 
elszámolás feltételeit és módját. 
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18. A Közalapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-

vállalkozási tevékenységet végezhet. 
 
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 
 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

  
A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. 

 
19. A Közalapítvány vagyonát csak a közalapítványi célokra és a működéséhez szükséges 

költségekre lehet felhasználni. 
 
20. A Közalapítvány éves pénzügyi terv szerint gazdálkodik, amely a várható bevételeket és a 

kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek. 
 

21. A beszámolási szabályok: 

21.1.  A Közalapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a 
megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak 
szerint köteles beszámolót készíteni. 

21.2.  A Közalapítvány, mint civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. 
Az üzleti év az év közben alakuló, illetve megszűnő szervezetek esetében a 
megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A mérleg 
fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31. 

21.3.  A beszámoló formáját a Közalapítvány által folytatott tevékenység, az éves összes 
bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység 
összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. 

21.4.  A Közalapítvány könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az 
egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban 
történhet. Közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet. 

21.5.  A Közalapítvány beszámolója tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

21.6.  A Közalapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
is készíteni. 

21.7.  A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell 
mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket 
támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve 
nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, 
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a 
kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő 
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett 
adatokat. 

21.8.  A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell 
mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és 
programokat. 
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21.9.  A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a 
közhasznú jogállás megállapításához szükséges – az „egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § szerinti - adatokat, mutatókat. 

21.10. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 
tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető 
tisztségek felsorolását. 

21.11. A Közalapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 
beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén 
a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év 
mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, 
mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A Közalapítvány e kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott 
módon tesz eleget. 

21.12. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak 
lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. 

21.13. Ha a Közalapítvány saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed 
a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő 
elhelyezésére is. A Közalapítvány a saját honlapon közzétett adatok folyamatos 
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó 
adatok közzétételéig biztosítja. 

21.14. Ha a Közalapítvány a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel 
kapcsolatos 21.11. – 21.12. pont szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy 
éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása 
céljából értesíti az ügyészséget. 

21.15. A Közalapítvány beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint 
az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell 
alkalmazni. 

 
22. A Kuratórium által elfogadott éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet – mely 

utóbbi tartalmát a 21.9. – 21.10. pont rögzíti – a Fejér Megyei Hírlap napilap útján is közzé 
kell tenni. 
 
A Kuratórium az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a VII/5.6. pontban 
megjelölt szavazási rend szerint fogadja el.  

 
23. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet: 

 
23.1. A Kuratórium gondoskodik az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet 

elkészítéséről. 

23.2. A Felügyelő Bizottság véleményezi az éves beszámolót és a közhasznúsági 
mellékletet, annak Kuratórium által történő elfogadása előtt. 

23.3. A Kuratórium a beszámolójában köteles szerepeltetni, hogy a Felügyelő Bizottság 
jelentésében szereplő megállapítások kapcsán milyen intézkedéseket tett, illetőleg 
melyeket látja szükségesnek. 
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23.4. A Kuratórium az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a letétbe 
helyezést követően haladéktalanul megküldi az Alapító részére. 

23.5. A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell közzétenni. 

23.6. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Közalapítvány a Fejér Megyei 
Hírlapban is nyilvánosságra hozza. 

23.7. A Közalapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 
abból saját költségére másolatot készíthet. 

 
VI.  A Közalapítvány szervezete: 
 

1.a. A Közalapítvány kezelő és döntéshozó szerve a Kuratórium. 
 
1.b. Az Alapító erre a célra öt tagú Kuratóriumot hozott létre. Nem lehet a kuratórium tagja az 

Alapító. A Kuratórium felkért tagjai és az Alapító között nem áll fenn hozzátartozói 
kapcsolat, az Alapító sem közvetlenül, sem közvetve nem rendelkezik az alapítvány 
vagyonának felhasználására meghatározó befolyással. A Kuratóriumban többségben 
vannak azok a tagok, akik az Alapítóval nem állnak semmiféle jogviszonyban. 

 
1.c. A Kuratórium elnöke és tagjai vezető tisztségviselők. 

 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 adó- és 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. 

 
1.d. A Kuratórium határozathozatalában 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. Az Alapító által felkért tagjai a Kuratóriumnak: 
 
 A Kuratórium elnöke:    Kovácsné Lipárdi Melinda 

(anyja neve: Kiss Ibolya) 
8088 Tabajd, Kossuth utca 11. 

  
A Kuratórium elnökhelyettese:   Szabóné Szalai Ilona 

(anyja neve: Kun Ilona) 
8088 Tabajd, Temető u. 11.  

. 
 További tagok:    Szabadhegÿ Judit 

(anyja neve: Jankovich Zsuzsanna) 
8088 Tabajd, Bélápapuszta 95. hrsz.  
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Dombiné Hekkel Szilvia 
(anyja neve: Vörös Julianna) 
8088 Tabajd, Szabadsághegy u. 33.  
 

Hajdú Lívia 
(anyja neve: Kovács Klára Julianna) 
8088 Tabajd, Rozgonyi u. 1. 

 
 A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól.  
 
 A Kuratórium tagjai – a Kuratórium elnöke kivételével -  megbízatásukat társadalmi 

munkában – ellenérték nélkül látják el, a Közalapítványi célok megvalósítása érdekében 
végzett munkájukért csupán költségtérítésben részesülnek.   

 
A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntése alapján tiszteletdíjban részesülhet, melynek 
havi összege – a járulékok figyelembevételével is - a bruttó 100.000,-Ft-ot nem haladhatja 
meg.  
 
Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, szakértelmet igénylő munka 
elvégzésére felkért személyt az alapítvány vagyonából kifizethető arányos díjazás és 
költségtérítés illeti meg, a Kuratórium döntése szerinti összegben. 

 
3. A kuratóriumi tagság megszűnik: 

3.1. A Közalapítvány megszűnésével. 

3.2. A tag lemondásával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő 
bejegyzésével. 

3.3. Ha az Alapító a Kuratórium kijelölését visszavonja a Ptk. 74/C. § (6) bekezdés 
alapján. 

3.4. Elhalálozással. 

3.5. Összeférhetetlenség beálltával. 
 

4. Felügyelő Bizottság: 
 

4.1. A Felügyelő Bizottság a Közalapítvány működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzésére jogosult szerve. 

 
4.2. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. 

 
A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját az Alapító Önkormányzat 
Képviselőtestülete kéri fel. 

 
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szalai Zoltánné  

     (anyja neve: Csanádi Lídia) 
8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 13. sz.  

 
A Felügyelő Bizottság tagjai: Soós Lajos 

     (anyja neve: Árki Irén) 
8088 Tabajd, Kossuth u. 80. sz.   
alatti lakos. 
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Bátori Lajosné  

     (anyja neve: Németh Irén) 
8088 Tabajd, Kossuth u. 99 sz.  
 

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól. 
4.3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve - szükség esetén - 

könyvvizsgálója az a személy, aki: 
 

4.3.1. A Kuratórium elnöke vagy tagja, 
4.3.2. A Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

4.3.3. A Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat, 

4.3.4. A 4.3.1. – 4.3.3. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója 
 

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai vezető tisztségviselők. 

 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 adó- és 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. 

 
4.4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik: 

 
4.4.1. A Közalapítvány megszűnésével. 
4.4.2. A tag lemondásával. 
4.4.3. Összeférhetetlenség beálltával. 
4.4.4. Elhalálozással. 

 
 

4.5. A Felügyelő Bizottság jelentéskészítési kötelezettsége: 
 

A Felügyelő Bizottság a Közalapítvány működéséről évente készülő Kuratóriumi 
beszámolóhoz kapcsolódóan minden naptári évet követő április 1-jéig az Alapító 
számára írásbeli jelentésben rögzíti a Közalapítvány gazdálkodásának tapasztalatait, 
melyről a Kuratóriumot is egyidejűleg tájékoztatja. 

 
Ezen jelentést a Kuratórium is köteles megtárgyalni és a szükséges intézkedéseket 
megtenni. 

 
4.6. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek. 

 
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai jogosultak a Közalapítványnál végzett 
tevékenységük alapján indokolt költségeik – utólagos, számla alapján történő – 
megtérítésére. 
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4.7. A Felügyelő Bizottság működése: 

 
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket 
az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés 
időpontja előtt. 
 
Kivételes esetben az ülés haladéktalanul, a sürgősségi ok megjelölésével, – telefon, 
telefax, E-mail útján – is összehívható. 

 
A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását bármely tag 
kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 15 napon belül köteles 
eleget tenni. 
 
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 fő jelen van. 

 
4.8. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, a teljes létszámához viszonyított 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A javaslat elfogadásához legalább 2 fő „igen” 
szavazata szükséges. 

 
4.9. A Felügyelő Bizottság működésére, üléseinek rendjére, az ülésről készítendő 

jegyzőkönyvre, határozatainak meghozatalára és nyilvánosságára egyebekben a 
VII/5. pontban szabályozott Kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseket kell 
értelemszerűen alkalmazni. 

 
4.10. A Felügyelő Bizottság a Közalapítvány irataiba, könyveibe szabadon betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja, a Kuratóriumtól, illetve a Közalapítványi Irodától, a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig bármely ügyben 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet.  

 
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
Kuratóriumot  tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy: 
 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a 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 tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, és erről egyidejűleg az Alapítót 
is tájékoztatni. 

 
4.11. A Felügyelő Bizottságra, illetve tagjaira, működésére, feladat- és hatáskörére a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezései irányadók. 

 
5. A Kuratórium elnöke: 

5.1.  A Kuratórium elnökének feladatai: 

5.1.1.  A kuratórium ülését indokolt esetben bármikor összehívhatja. 
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5.1.2.  A kiadások számláit ellenőrzi. 
5.1.3.  Megbízólevelet ad ki. 
5.1.4. Intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés 

hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban, amely 
intézkedésekről utólag beszámolni köteles 

5.1.5. Kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört 
gyakorol. 

5.1.6.  Vezeti a pénztárkönyvet és ellenőrzi a számlák megfelelőségét. 
 
5.1.7.  Vezeti a Határozatok Könyvét. 
5.1.8. Ellátja a Közalapítvány működéséhez szükséges, a Kuratórium munkáját segítő, 

adminisztratív, ügyintéző, operatív szervező, döntés-előkészítő és végrehajtó 
feladatokat.  

5.1.9.  A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. 
 
VII. A Kuratórium működése, hatásköre és feladatai: 
 

1. Az Alapító a Kuratóriumot felhatalmazza arra, hogy: 
 

a. Az Alapító okiratban megszabott célkitűzéseknek megfelelően működtessék a 
Közalapítványt. 

b. Ennek érdekében hasonló célú szervezetekkel, intézményekkel lépjenek kapcsolatba 
és kössenek egymással szerződéseket. 

 
2. A Közalapítvány képviselete: 
 

A Közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. 
A képviseleti jog terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 
3. A bankszámla feletti rendelkezési jog: 

 
 A VII. 2. pontban leírtak szerint. 

 
4. A Kuratórium hatásköre: 
 

A Kuratórium dönt minden, a Közalapítvány – céljaiból adódó – feladatkörét érintő 
stratégiai kérdésben, felelős a Közalapítvány vagyonának hatékony működtetéséért, 
gyarapításáért. 
 
A Kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak szerinti 
folyamatos működését és a vagyon közalapítványi célnak megfelelő felhasználását. 
 
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
a.) A Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása. 
b.) A Kuratórium Ügyrendjének meghatározása. 
c.) A Közalapítvány éves működési tervének elfogadása. 
d.) A Közalapítvány éves költségvetésének elfogadása. 
e.) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott 
beszámoló elfogadása. 

f.) Pályázati támogatások igénylése, szerződések megkötése. 
g.) A Kuratórium elnöke és tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 

költségtérítésének megállapítása, az igazolható költségek megtérítésére vonatkozó 
elveket tartalmazó Szabályzat megállapítása. 
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h.) A közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint a közhasznúsági mellékletnek, a 
tevékenység és gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatos döntések. 

i.) A Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás. 
j.) Minden egyéb ügy, amelyet jogszabály, jelen Alapító Okirat, avagy a Közalapítvány 

Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium hatáskörébe utal. 
k.) Döntés gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról. 
l.) A Kuratórium elnöke tiszteletdíjának és a költségtérítések megállapítása.  
 

5. A Kuratórium működésének alapvető szabályai: 
 

5.1. A Kuratórium üléseit szükség szerint, illetve bármely tagjának javaslatára, de 
legalább félévente egyszer tartja. 

 
5.2. A Kuratórium elnöke a Kuratórium hatáskörébe tartozó kérdésekben haladéktalanul 

köteles írásban döntést kezdeményezni a döntéshez szükséges előterjesztés és 
határozati javaslat tervezet megküldésével. 
 
A Kuratórium üléseit az elnök írásban, igazolható módon hívja össze a napirend 
megjelölésével. 
 
A Kuratórium összehívása akkor szabályszerű, ha a meghívót – a napirendek 
felsorolásával – a tagok legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt megkapják. 

 
Kivételes vagy rendkívüli esetben az ülés haladéktalanul is összehívható úgy, hogy a 
Kuratórium elnöke a különleges, illetve rendkívüli összehívás sürgősségi okát 
írásban megjelöli. 
 

5.3. A Kuratórium – ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt kuratóriumi ülést 
is – akkor határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van  

 
A határozatképtelenség miatt elhalasztott vagy félbeszakadt kuratóriumi ülést – az 
eredeti napirendekkel, illetve a határozatképtelenség miatt meg nem tárgyalt 
napirendekkel – legfeljebb 15 napon belül meg kell tartani, melyről a kurátorokat a 
meghívóban előzetesen tájékoztatni kell. 

 
5.4. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
5.5. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti. 

 
5.6. A Kuratórium a döntéseit határozati formában hozza meg, nyílt szavazással a 

Kuratórium teljes létszámához viszonyított egyszerű szótöbbséggel. A javaslat 
elfogadásához a Kuratórium legalább 3 tagja „igen” szavazata szükséges. 
Szavazni „igen”, „nem” szavazattal lehet, avagy tartózkodni lehet a szavazástól.” 

 

5.7. A Kuratórium ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság 
elnökét. 

 

5.8. A Kuratórium üléseiről – a hozzászólások lényegét is tartalmazó – jegyzőkönyvet kell 
készíteni.  
A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 

a.) a Kuratórium megjelent tagjainak és a megjelent meghívottaknak a nevét, 
b.) a tárgyalt napirendi pontokat, 
c.) a tanácskozás lényegét, 
d.) a szavazás számszerű eredményét és 
e.) a meghozott döntéseket. 
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A Kuratórium elnöke útján gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről. 
 

A jegyzőkönyvet a Kuratórium Elnöke írja alá. 
 

5.9. A Kuratórium határozatairól nyilvántartást - a Határozatok Könyvét - kell vezetni. 
 

A Kuratórium döntéseiről szóló nyilvántartást, a Határozatok Könyvét a Kuratórium 
elnöke kezeli. 
 

A Határozatok Könyvében fel kell tüntetni a döntések tárgyát, tartalmát, a 
meghozatal időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők, továbbá 
tartózkodók számarányát (ha lehetséges, személyét), valamint a határozat 
végrehajtási határidejét és a végrehajtásért felelős személyt. 

 

A Kuratórium elnöke gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való írásbeli 
igazolható módon történő közléséről a döntés meghozatalától számított 10 napon 
belül. 

 

5.10. A Kuratórium döntéseit a Közalapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtábláján kell 
nyilvánosságra hozni a döntés meghozatalától számított 10 napon belül.  

 

5.11. A Kuratórium jegyzőkönyvei s a döntéseit tartalmazó Határozatok Könyve nyilvános, 
abba a IX. pont negyedik bekezdésében foglaltak szerint lehet betekinteni. 

 
5.12. A Kuratórium működésének további szabályait a Közalapítvány Szervezeti és 

Működési Szabályzata, illetve a Kuratórium Ügyrendje állapítja meg, amelyek nem 
tartalmazhatnak jelen Alapító Okirattal ellentétes rendelkezéseket.  

  
VIII. Egyéb rendelkezések: 

 
A Közalapítvány megszűnése esetén, a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi 
vagyonból az induló tőke az Alapítót illeti, a továbbiakban megmaradt alapítványi vagyon a 
megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célú Alcsútdoboz Községért Alapítványt – 
Székesfehérvári Törvényszék nyilvántartási száma: 608/2012 - illeti meg. 
Erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. 

  

IX. Záró rendelkezések: 
 

 A Közalapítvány az Alapító okiratban meghatározott célok szerint működhet. 
 

A Közalapítvány tevékenysége nyilvános, kötelessége a Fejér Megyei Hírlap napilapban 
nyilvánosságra hozni és bárki számára hozzáférhetővé tenni tevékenységének, 
gazdálkodásának legfontosabb adatait, vagyonának alakulását. 

 

A Közalapítvány a Fejér Megyei Hírlap napilap útján gondoskodik működése, szolgáltatásai 
igénybevétele lehetőségeinek és módjának, illetve évente éves beszámolójának, valamint 
közhasznúsági mellékletének nyilvánosságra hozataláról. 
 
A Közalapítvány a döntéseiről azok meghozatalát követő 10 napon belül, igazolható módon 
értesíti az érintetteket, valamint ugyanezen időközzel nyilvánosságra hozza azokat a bárki 
számára hozzáférhető, nyilvános hirdetőtábláján. 
 
A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és egyeztetett 
időpontban a Kuratórium elnökének – akadályoztatása esetén a Kuratórium tagjának - 
jelenlétében a Közalapítvány székhelyén bárki betekinthet. 

 

Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a közalapítvány érvényességéhez az Alapító okirat bírósági 
nyilvántartásba vétele szükséges a Fejér Megyei Bíróság által. Az alapítvány jogi személyiségét 
a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napjával nyeri el. 
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Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak 
keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat. 

 
Az 1998. január 12. napján kelt Alapító Okiratot, a Fejér Megyei Bíróság Pk.62547/1998/2. és 4. 
végzésnek megfelelő kiegészítéssel módosítással, az alulírt napon és helyen, saját kezűleg aláírtam. 
 

Az Alapító Okirat VI. számú módosítását Tabajd Község Önkormányzat Képviselőtestülete             
2012. augusztus 3.-napján tartott ülésén  86/2012.(VIII.3.) számú határozatával jóváhagyta. 
 

Az Alapító Okirat VII. számú módosítását Tabajd Község Önkormányzat Képviselőtestülete             
2013. szeptember 13.-napján tartott ülésén  ...../2013.(IX.27.) számú határozatával jóváhagyta. 
 

Záradék: 
 
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat –módosítások 
alapján hatályos tartalmának. Az Alapító Okirat VII. számú, 2013. szeptember 27.-napján kelt 
módosítására az Alapító Okirat VI./2. pontja, VI./4.2. pontja,, VI./5.1.9. pontja, VII./2. pontja, VII./4. 
pontja és IX. fejezete változásai és a záradékkal történő kiegészítése adtak okot. 
 

Kelt: Tabajd, 1998. január 12. napján. 
 

Az Alapító Okirat módosításai keltek: 
I. számú:    Tabajd, 1998. július 8. 
II. számú:   Tabajd, 2003. január 30. 
III. számú:   Tabajd, 2003. április 24. 
IV. számú: Tabajd, 2007. január 10. 
V. számú: Tabajd, 2012. január 26. 
VI. számú: Tabajd, 2012. augusztus 3. 
VII. számú: Tabajd, 2013. szeptember 27. 

 

           
 Tabajd Község Önkormányzata, 
 Alapító képviseletében eljáró: 
 
 
 
 /: Dr. Temesszentandrási György:/ 
 polgármester 

 
 
 

 
A VII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapítói Okiratot  
 


