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ALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az Egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján jelen okiratban alapítványt rendel, amelynek alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

I. 

 

AZ ALAPÍTÓ ADATAI 
 

1. 1./ Az alapító neve, anyja születési neve és lakóhelye: 

Név: Fogas László 

lakcím: 6771 Szeged, Rózsatő utca 50. 

 

II. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI, CÉLJA 
 

 

1./ Az alapítvány neve:  SZŐREGÉRT Alapítvány 

 

2./ Az alapítvány székhely:  6771 Szeged, Rózsatő utca 50. 

 

3./ Az alapítvány időtartama: Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 

 

4./ Az alapítvány céljai: 

 

Az Alapítvány elsődleges célja:  

A szőregi infrastruktúra fejlesztése, az egészségmegőrzés, közművelődés, közbiztonság, a környezetvédelem 

és egyéb közösségi célú területeken történő fejlesztésekhez, korszerűsítéshez anyagi támogatás nyújtása. 

 

Az Alapítvány másodlagos célja:  

Az elsődleges célok megvalósításában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerése. 

 

A fenti célok elérése érdekében az Alapítvány az alábbi tevékenységet folytatja: 

 

 egészségmegőrzés-, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

 kulturális tevékenység 

 környezetvédelem 

 közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás 

 

Az alapítvány a célok elérése érdekében folytatott tevékenységével az alábbi jogszabályhelyekben foglalt 

közfeladatok közvetlen vagy közvetett teljesítését szolgálja (Ectv 34.§ (1) bek a) pont), dőlt betűvel utalva 

magára a közfeladatra: 

 

Az egészségmegőrzés-, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység körében: 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv preambuluma, és az 1.§-a szerinti célkitűzés alapján: 

 35-36.§-okban előírt népegészségügyi tevékenység: 

(1)  A népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, civil szervezetek, valamint 

egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó 

tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése 

érdekében. A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának monitorozása, az 

egészségproblémák és prioritások meghatározása, népegészségügyi intézkedések kimunkálása és 

foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben., továbbá  

 144.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírt: 
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Az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy területén működő 

szakmai kamaráknak és más köztestületeknek, valamint szakmai érdek-képviseleti szerveknek, 

szakmai egyesületeknek és más civil szervezeteknek az e törvényben foglaltakkal összhangban levő 

tevékenységét. 

(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti szervekkel együttműködik abból a célból, hogy a lakosság 

egészségi állapotának javítása, illetőleg a jobb életminőség érdekében elősegítse az e törvényben 

meghatározott célok és alapelvek érvényesülését, valamint az egészségkárosító környezeti, 

társadalmi és egyéb hatások elleni eredményes fellépést., továbbá 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

4. pontjában előírt (egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;) 

közfeladat minél hatékonyabb ellátásához járul hozzá.  

 

Kulturális tevékenység körében:  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján: 

4. § (1) A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 

mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, 

megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. 

(2) A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, 

értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni. 

(3) A kulturális örökség elemeinek e törvény szerinti felderítése és kutatása csak e törvény 

rendelkezései és külön jogszabály alapján végezhető. 

5. § (1) A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és 

együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi 

szervezetek, a vallási közösségek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok 

számára. 

(2) A nemzetközi együttműködésben a nemzetközi szerződésekkel összhangban érvényesíteni kell 

a határokon túli magyar vonatkozású kulturális örökség, és a más nemzetek hazánkban található 

kulturális örökségének védelmét. 

 

Környezetvédelem terén: 

 „A helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 21. §-a, miszerint  

„A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról a 

települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselőtestülete gondoskodik, külön jogszabály 

rendelkezéseinek megfelelően.” 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 1.§ a), b), miszerint: 

a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai 

sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, 

továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; 

b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti 

értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése. 

 

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól 38§ alábbi pontjai, 48/E§ (3), 54.§ (2), 

és 55.§ (1) bekezdése. 

 

38. § A környezetvédelem állami feladatai különösen: 

b) a környezet igénybevételének, megóvásának, károsodása megelőzésének, veszélyeztetése 

megszüntetésének, helyreállításának, illetve állapota fokozatos javításának irányítása; 

… 

d) a környezetvédelmi célok elérését szolgáló jogi, gazdasági és műszaki szabályozórendszer 

megállapítása; 

…. 

f) a feladatok végrehajtását megalapozó, a környezet állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-

, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információsrendszer kiépítése, fenntartása és működtetése; 
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…. 

h) a környezetvédelem kutatási, műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési és művelődési, tájékoztatási, 

valamint a környezetvédelmi termék- és technológia-minősítési feladatok meghatározása, és 

ellátásuk biztosítása; 

 

48/E.§ (3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt 

feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a 

feladatok ellátását. 

 

54.§ (2) A környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, 

művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás) 

elsősorban állami és önkormányzati feladat. 

 

55. § (1) Az 54. §-ban megjelölt feladatokat az állam az oktatási és a közművelődési intézményeken 

keresztül, a környezetvédelmi egyesületekkel és a környezet védelmével foglalkozó lakossági 

szakmai szervezetekkel együttműködve látja el. Az állam az egyes nevelési, képzési feladatokat 

ellátó szervezeteket, az egyházi jogi személyeket, a tudományos intézményeket, szakmai 

szervezeteket, egyesületeket környezeti nevelési, képzési tevékenységük eredményesebb ellátása 

érdekében - szükség esetén megfelelő pénzeszközök rendelkezésre bocsátásával - támogatja. 

 

A közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás körében: 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2. § alapján: 

(1)  A rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető 

vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak. A rendőrség 

tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait. 

(2) A rendőrség a feladatának ellátása során 

a)  együttműködik az állami és a helyi önkormányzati szervekkel, a civil szervezetekkel és a 

gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel; 

b) segítséget nyújt - jogszabályban meghatározott esetben - az állami és a helyi önkormányzati 

szervek hivatalos eljárásának zavartalan lefolytatásához; 

c) támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság 

javítására irányuló önkéntes tevékenységét. 

(3) A rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról   2011. évi CXXVIII. 

törvény: 

1. § (1) A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. 

(2) Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében 

lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és 

kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. 

2. § (1) A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a 

különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, valamint a 

polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi 

szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, 

a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő civil 

szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófa esetén 

annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban együtt: 

katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani. 

 

5./ Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljával egyetért, és azokat 

elfogadja, támogatni kívánja. A csatlakozás történhet elsősorban konkrét befizetéssel, a célok megvalósítását 

elősegítő eszközök, szolgáltatások biztosításával. 

 

Az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt, illetve a Kuratórium, határozatával 

megbízhatja bármely tagját a csatlakozásról való döntés meghozatalával. A Kuratórium, vagy az azzal 
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megbízott kuratóriumi tag a csatlakozó felajánlásának hivatalos bejelentésétől számított 30 napon belül 

köteles dönteni annak elfogadásáról illetve visszautasításáról. Az Alapítványhoz való csatlakozás, azonban 

alapítói jogokat nem keletkeztet.  

 

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 

alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú 

tevékenységére fordítja [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet 

nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt [Ectv. 34. § (1) 

bekezdés d.) pont]. 
 

III. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 

 

 

1./ Az Alapítvány induló vagyona az alapító által az alapításkor rendelkezésre bocsátott 150.000,-Ft, azaz 

százötvenezer forint, amelyet Alapító pénzintézeti számlára fizetett be. 

 

IV. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA, MŰKÖDÉSE 

 

1./Az alapítvány teljes vagyona az alapító okirat szerinti cél érdekében felhasználható, azzal, hogy 10.000,- 

Ft azaz tízezer forint összegnek, mint törzsvagyonnak mindenkor rendelkezésre kell állnia. 

A közvetlenül felhasználható természetbeni adományokat lehetőség szerint az adomány rendeltetése szerint 

kell felhasználni, e lehetőség hiányában ezeket az adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. Az 

értékesítés során befolyt összeget az Alapítvány céljainak elérésére lehet kizárólag fordítani. 

A jelen alapító okiratban meghatározott ún. másodlagos célokat lehetőleg az alapítványi vagyon hozadékából 

kell fedezni. 

 

2./ Az Alapító szándékával összhangban a Kuratórium köteles az Alapítvány vagyonával az Alapító Okirat 

és – amennyiben a kuratórium elfogad ilyet - a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között 

gazdálkodni, az ebből származó jövedelem az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljainak 

megvalósítását szolgálja. A Kuratórium köteles törekedni az Alapítvány vagyonának gyarapítására. 

 

3./ Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások, és közhasznú szolgáltatások egyéni kérelem illetve 

pályázat útján bárki által igényelhetőek, hozzáférhetőek, továbbá a kuratórium az alapító okirat rendelkezései 

szerint juttat abból. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes 

körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 

(színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

4./ Az Alapítvány az alapítványokra illetve a civil szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi 

előírásoknak megfelelően gazdálkodik. 

 

5./ A civil szervezet számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti 

tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és eredménye 

(nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek. 

 

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 

végez. A gazdálkodás eredményét az Alapítvány nem osztja fel, az a fentebb megfogalmazott céljainak 

elérése érdekében folytatott tevékenységre fordítja. 

 

A gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytató civil szervezet azokat a költségeket, ráfordításokat, 

amelyek sem az alapcél szerinti tevékenységéhez, sem a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez nem 

rendelhetők közvetlenül hozzá, a bevételek (ide nem értve az ilyen költséget, ráfordítást ellentételező 

bevételt) összege arányában osztja meg a két tevékenység között. 
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V. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

 

1./ Az Alapító és Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a 

Kuratóriumot bízza meg. A kuratóriumi tisztség annak elfogadásával jön létre. A kuratórium tagjai az 

alapítvány vezető tisztségviselői. 

 

2./ Az Alapítvány céljainak megvalósulásáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő 

felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. 

 

3./ A Kuratórium – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan dönt valamennyi, az 

Alapítványra vonatkozó kérdésben. 

 

4./ Az Alapítvány kezelője az alapítók által erre a célra felkért 5 fős Kuratórium. 

A Kuratórium elnökét, alelnökét, és további tagjait az Alapító nevezi ki határozatlan időtartamra. A 

megbízás visszavonható. 

A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt 

tarthatnak. 

 

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai: 

 

A Kuratórium elnöke: 

Fogas László 

(lakcím: 6771 Szeged, Rózsatő utca 50.) 

 

A Kuratórium alelnöke: 

Fráter György 

(lakcím: 6771 Szeged, Marostorok utca 7.) 

 

A Kuratórium tagjai: 

Dr. Lakatos Lajos 

(lakcím: 6771 Szeged, Magyar utca 91.) 

 

Avramov András 

(lakcím: 6771 Szeged, Iskola utca 18.) 

 

Dr. Szántó Gergely 

(lakcím: 6726 Szeged, Blaha Lujza utca 11.) 

 

5./ A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;  

- az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító általi 

visszahívással (Ptk. 3:398. § (2) bekezdése) 

- a tisztségéről való lemondással 

- a kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 

- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 

61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt, kuratóriumi taggal 

szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
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A kuratórium tagja megbízatásáról az alapítványhoz címzett, az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor 

lemondhat. Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag 

kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

  

A kuratórium tagjának kiesése esetén a kiesett tag helyére az Alapítók új tagot kötelesek jelölni, vagy 

akaratuknak, és a jogszabályoknak megfelelően a kuratórium tagjainak számát újraszabályozni. A 

kuratórium tagjának kieséséről a kuratórium elnöke vagy alelnöke tájékoztatja az Alapítókat. 

 

6./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg, amely 

nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.  [Ectv. 37. § (1) bekezdés] A 

Kuratórium testületi formában működik, üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a 

beszámoló elfogadása érdekében tartja. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél 

és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke vagy alelnöke köteles a kérelem 

beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a 

kuratórium elnöke vagy alelnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is 

összehívhatja. 

 

A kuratórium üléseit az elnöke vagy alelnöke hívja össze, írásban, a napirendi pontok egyidejű közlésével 

akként, hogy a meghívó megküldése az ülés időpontja előtt 15 nappal megtörténjen. A meghívóban közölni 

kell, hogy az ülés időpontját megelőző 8. napig bármely tag, írásban kérheti a napirend kiegészítését. 

A kuratóriumot összehívó elnök vagy alelnök gondoskodik arról, hogy a meghívót a szőregi 

Tömörkény István Művelődési Ház (továbbiakban: Művelődési Ház) mindenki számára hozzáférhető 

hirdetőtábláján kifüggessze. 

 

Amennyiben a kuratórium tagja, írásban megadja e-mail címét az alapítvány részére, úgy a kuratórium 

üléseire való meghívónak, továbbá az üléseken született határozatoknak, jegyzőkönyveknek ezen e-mail 

címre való megküldése írásbeli értesítésnek minősül. 

 

A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az alapítvány nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. 

 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 

kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A kuratórium az üléseit a meghívóban szereplő, arra 

alkalmas helyen tartja. Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen az összes kuratóriumi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha az összes kuratóriumi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

Az ülést a Kuratórium elnöke vagy alelnöke vezeti. A Kuratórium határozatait a jelenlévők egyszerű 

szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. 
 

Kuratórium – a jelen létszáma mellett - akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 

 

A Kuratórium elnöke vagy alelnöke számviteli beszámolót, és közhasznúsági melléklet tervezetet készít elő, 

amit a Kuratórium elé terjeszt. A Kuratórium a jelenlévők egyszerű szótöbbségével fogadja el a beszámolót 

és a közhasznúsági mellékletet. [Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont] 

 

A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát 

követő 10 munkanapon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak a szőregi Tömörkény 

István Művelődési Ház mindenki számára hozzáférhető hirdetőtábláján történő közzétételével 

egyidejűleg. [Ectv. 37. § (3) b) pont] 
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A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell a kuratórium döntésének 

tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, 

személyét). 

 

A kuratórium határozatait azok meghozatalától számított 8 napon belül fel kell vezetni a „Határozatok 

Tárába” melyben rögzíteni kell kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). [Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont] 

 

7./ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

- Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb belső szabályzatainak megalkotása, 

elfogadása és módosítása 

- a célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása, a végrehajtás megszervezése 

- az alapítványi vagyon kezeléséről, bővítéséről, megőrzéséről gondoskodás 

- az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági melléklet előkészítése, és 

elfogadása 

- éves költségvetés elfogadása 

- felajánlások, csatlakozás elfogadása 

- gazdasági-vállalkozási tevékenység indítása, fenntartása 

- az alapítvány munkaszervezete (ha ilyen működik) vezetőjével szemben gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

- minden egyéb jogszabály, és jelen alapító okirat által hatáskörébe utalt feladat. 

 

 

VI. 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

 
1./ A kuratóriumi kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az alapítvány terhére másfajta 

előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

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, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1)-(2) 

bekezdés a.) pont] 

 

 

Ha egy kuratóriumi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

2./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a 

vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt 

személyre is alkalmazni kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
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3./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 

jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a 

vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek 

többségben a kuratóriumban, azzal, hogyha 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 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. 

 

4./ 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. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés] 

 
 

VII. 

 

ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 

 

1./ Az alapítvány képviseletére – beleértve bankszámla feletti rendelkezéshez, készpénz felvételhez, 

utalványozáshoz való jogot is - a Kuratórium elnöke és alelnöke jogosult önállóan. A Kuratórium elnöke 

képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló. 

Fenti személyeket akadályoztatásuk esetén, a kuratórium által kijelölt kuratóriumi tag jogosult helyettesíteni. 

A jelen nem lévő képviselőt, amint elérhető, haladéktalanul értesíteni kell a képviseleti jog gyakorlásáról. 

 

VIII. 

 

NYILVÁNOSSÁG 

 

1./ Az alapítvány köteles a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a jogszabályoknak megfelelően, az 

adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.  

 

2./ Ha az alapítvány saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint 

közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Az alapítvány a saját honlapon közzétett 

adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 

közzétételéig biztosítja. Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 
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nyilvánosságát a szőregi Tömörkény István Művelődési Ház mindenki számára hozzáférhető 

hirdetőtábláján biztosítja [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]. 
 

3./ A kuratórium határozatait azok meghozatalától számított 8 napon belül fel kell vezetni a „Határozatok 

Tárába” melyben rögzíteni kell kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 

4./ A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba 

személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más 

alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az 

iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 

8 napon belül az alapítvány székhelyén, avagy a betekintővel közösen megállapított helyszínen 

biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont] 

 

IX. 

 

A BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 

 

1./ Az Alapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, 

amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

 

2./ A beszámolót, és a közhasznúsági mellékletet az Alapítvány a vonatkozó szabályoknak megfelelő 

tartalommal köteles elkészíteni. 

 

X. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 

 

1./ Az alapítvány megszűnik, ha 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal 

való egyesülésre nincs mód; vagy 

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

 

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 

 

2./ Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt 

vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és – amennyiben ilyen szerv van - a megszűnési 

ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. 

 

3./ Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi 

intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési 

okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal 

és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 
 

 

 

XI. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1./Az alapító tudomásul veszi, hogy a már nyilvántartásba bejegyzett adatok változását – az alapítói 

döntéstől vagy egyéb változástól számított hatvan napon belül - a bíróságnak be kell jelenteni. 

 

2./ Az Alapítvány megszűnése esetén a megszűnéskor meglévő vagyont – a hitelezők kielégítését követően – 

az alapítvánnyal azonos vagy hasonló célú másik civil szervet részére kell átadni.  
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3./ Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapítói jogok gyakorlója átruházhatja, ha az alapító okiratban 

vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette. Az átruházásra csak írásban és ellenérték nélkül kerülhet sor. Az 

alapítói jogok gyakorlója saját megfontolt mérlegelése alapján azzal köthet ilyen megállapodást, akit a 

feladat ellátására alkalmasnak tart, és vele szemben jogszabályi kizáró ok nem áll fenn, továbbá az átruházást 

írásban elfogadja. 

 

4./ Az alapítványt nyilvántartó bíróság a Szegedi Törvényszék. 

 

5./ 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. 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. 

 

6./ Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény, és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 

Szeged, 2020. október 7. 

 

Alapító: 

 

 

……………………………………. 

Fogas László 

alapító 

 
Tanúk: 

 

1.  .........................................................  2.  .........................................................  

 .............................................................   .............................................................  

 .............................................................   .............................................................  

 

Alulírott Dr. Terhes Balázs ügyvéd (6771 Szeged, Bánya utca 22.) jogi képviselő a jelen egységes szerkezetbe 

foglalt létesítő okiraton a 2011. évi CLXXXI. tv 38.§ (1) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

 

……………………………………… 

Dr. Terhes Balázs  

ügyvéd 


