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Tisztelt Közgyűlés!

Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
módosításáról szóló 2016. évi I. törvény 11. § (1) bekezdésére, elkészült az „Esély a Szekszárdi
Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának módosítása. A módosító okirat,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2017. február 20.
dr. Molnár Kata
jegyző
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének...../2017. (II.28.) határozata
az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okirata módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert a módosító okirat aláírására;
Határidő: 2017. március 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék az okiratoknak a Szekszárdi Törvényszékhez történő
benyújtása iránt.
Határidő: 2017. március 17.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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1. számú melléklet

„ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY”
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az „Esély a Szekszárdi
Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Közalapítványhoz neve és székhelye:
Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.”

2.

Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az alapító neve, székhelye, nyilvántartási száma, képviselőjének neve:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
törzsszáma: 733568, adószáma: 15733562-2-17;
képviselője: Ács Rezső polgármester”

3.

Az alapító okirat 5. pontja az alábbi címmel egészül ki:
„A Közalapítvány jellege:
A Közalapítvány nyitott, ehhez bármely magán- vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli adománnyal, vagyonrendeléssel
csatlakozhat, ha a közalapítvány céljait elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a
Kuratórium dönt.”

4.

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ A Közalapítvány tevékenysége:
Az alapító szándéka szerint a Közalapítvány Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok
közül a 8. és 8a. pontban meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások körében „szociális tevékenység” gyakorlása, valamint a „hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése” feladatainak ellátása, ezért


vállalkozási tevékenységet csak az alapító okiratban meghatározott céljai
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
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gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja,
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Közalapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet is készít, melyeket az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni és közzétenni.”
5.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiakra módosul:
„A Közalapítvány szervezete:
A közalapítvány kezelő szerve és egyben képviselője a Kuratórium.
A Kuratórium jogköre:
 a Közalapítvány képviselete,
 a Közalapítványi vagyon kezelése,
 a vagyonnal való rendelkezés, használat, hasznosítás, a vagyon megőrzése,
 dönt a közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról,
 dönt a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról,
 dönt a Közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról,
 dönt a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról.
A Kuratórium öt főből áll.
A Kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselő
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
A Kuratórium tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki, és négy év időtartamra
megválasztja annak elnökét.
A Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
a)
b)

c)

d)

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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).
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e)
f)
g)

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Közalapítvány 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.”

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében
és a Btk. 61. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok
bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.”
A Kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik,
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
A Kuratóriumot az elnök képviseli. Az elnök a Közalapítvány első vezető
tisztségviselője.
Ha a Kuratórium tevékenységével a Közalapítvány céljait veszélyezteti, az alapító a
kijelölést visszavonhatja, és más szervet jelölhet ki.
A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke:
Dr. Keller Péter

(szül.: Lipcse, 1960. 09. 02., an: Ákos Margit)
7100 Szekszárd, Roboz Z. u. 83.

A Közalapítvány Kuratóriumának tagjai:
Szegedi Dezsőné

(szül.: Bácsjózseffalva, 1942. 01. 06., an: Mészáros
Etelka)
7100 Szekszárd, Előhegyi u. 36.

Csík Attiláné

(szül.: Szekszárd, 1948. 08. 24, an: Dorogi Teréz)
7100 Szekszárd, Mérey u. 25. II/6.)

Horváth Jánosné

(szül.: Szekszárd, 1962. 06. 15., an: Gerbhardt Mária)
7100 Szekszárd, Batthyány u. 14.)

Berbuch-Mauthner Sára

(szül.: Kaposvár, 1980. 04. 04., an: Simon Ilona)
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1.
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A Kuratórium akkor határozatképes, ha 5 tagja közül legalább 3 tag jelen van.
A Kuratórium döntéseit általában nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű
szótöbbséggel hozza. A szervezeti és működési szabályzat, valamint a közalapítvány
egyéb szabályzatainak elfogadásához, az éves beszámoló, illetve a közhasznúsági
melléklet jóváhagyásához minősített többség (3 fő) szükséges. Az elnök név szerinti
szavazást is elrendelhet.
A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartásnak
tartalmaznia kell a döntés tartalmát, a meghozatal időpontját, hatályát, valamint a
döntést támogatók és ellenzők számarányát. Név szerinti szavazás esetén a döntést
támogatók és ellenzők személyét.
A Kuratórium döntéseit az érdekeltekkel írásban kell közölni, nyilvánosságra hozni csak
közvélemény tájékoztatásának kötelezettsége körében és a személyiségi jogok sérelme
nélkül kell és lehetséges.
A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – a személyiségi jogok
tiszteletben tartása mellett, azok sérelme nélkül – bárki betekinthet. A betekintést a
Kuratórium elnöke biztosítja.
A Közalapítvány szolgáltatásait pályázat, vagy kérelem alapján lehet igénybe venni.
A Kuratórium beszámolóit nyilvánosságra kell hozni a helyi sajtóban.
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja.
Az ülést az elnök hívja össze, de azt bármely tag kezdeményezheti, vagy ha a
Felügyelőbizottság indítványozza, 30 napon belül össze kell hívni.
Az ülések napirendjét 8 nappal az ülés előtt írásban kell közölni.
Az ülések általában nyilvánosak, de indokolt esetben – különösen a személyiségi jogok
védelme érdekében – zárt ülés is elrendelhető.
A Kuratórium döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, akit vagy akinek a
Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóját az ügy személyesen
érinti. A tag köteles bejelenteni a személyes érintettségét a napirend tárgyalása
előtt.
6.

Az alapító okirat 9. pontjának 1. mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Közalapítvány képviselete:
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A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnök
által a Kuratórium tagjai közül írásban felhatalmazott személy látja el.”
7.

Az alapító okirat 10. pontjából törlésre kerül:
„A közalapítvány gazdálkodásának általános szabályaira, a tevékenységének
nyilvántartására és a beszámolására az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak
irányadók.”

8.

Az alapító okirat 11. pontja az alábbiakra módosul:
„A Közalapítvány létesítésének időtartama: A Közalapítványt határozatlan
időtartamra hozta létre az alapító.”
A Közalapítvány megszűnik:
- ha a bíróság megszünteti, mert a Közalapítvány céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való
egyesülésre nincs mód;
- ha más alapítvánnyal egyesül;
- a bíróság megszüntetheti, ha a Kuratórium a Közalapítvány céljait veszélyezteti
és az alapító a kijelölést nem vonja vissza, és kezelőként más szervet sem jelöl
ki.
Ha a Közalapítvány megszűnik, annak vagyona – a hitelezők kielégítése után – az
alapítót illeti meg, aki azt a Közalapítvány céljához hasonló célra fordítja a nyilvánosság
egyidejű tájékoztatása mellett.”

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Szekszárd, 2017. február ...
Ács Rezső
polgármester
az Alapító képviseletében
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: …………………………………………………………….
Aláírás: ………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………..
Név: …………………………………………………………….
Aláírás: ………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………..
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2. számú melléklet
„ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK” KÖZALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
(a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében az „Esély a
Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány néven közalapítványt hoz létre.
1.

A Közalapítványhoz neve és székhelye:
Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

2.

Az alapító neve, székhelye, nyilvántartási száma, képviselőjének neve:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
törzsszáma: 733568, adószáma: 15733562-2-17;
képviselője: Ács Rezső polgármester

3.

A Közalapítvány célja:
A szociálisan rászorult és az önkormányzattal együttműködő





4.

hátralékosok díjhátralékának csökkentése a távhőszolgáltatás, a víz- és csatornadíj, a
melegvíz-szolgáltatás, lakbér és hulladékszállítás területén,
a lakásfenntartási támogatást nyújtani olyan családoknak, akik az önkormányzattól
nem részesülhetnek támogatásban,
megelőzni azt, hogy az átmenetileg anyagi nehézséggel küzdők jelentős díjhátralékot
halmozzanak fel,
ellensúlyozni az esetleges díjemelés legsúlyosabb hátrányait.

A Közalapítvány vagyona:
A Közalapítvány vagyona 1.000.000,- Ft, azaz (Egymillió forint), melyet az alapító a
Közalapítvány létrehozásával egyidejűleg rendelkezésre bocsát és egyben kötelezettséget
vállal, hogy minden évben az önkormányzati költségvetés elfogadását követő 30 napon belül
legalább ugyanilyen összeget a közalapítványnak befizet.

5.

A Közalapítvány jellege:
A Közalapítvány nyitott, ehhez bármely magán- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet pénzbeli adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha a
közalapítvány céljait elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

6.

A Közalapítvány tevékenysége:
Az alapító szándéka szerint a Közalapítvány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok közül a 8. és 8a.
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pontban meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások körében
„szociális tevékenység” gyakorlása, valamint a „hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése” feladatainak ellátása, ezért:




vállalkozási tevékenységet csak az alapító okiratban meghatározott céljai
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja,
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Közalapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is
készít, melyeket az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig
letétbe kell helyezni és közzétenni.
7.

A Közalapítvány szervezete:
A Közalapítvány kezelő szerve és egyben képviselője a Kuratórium.
A Kuratórium jogköre:
 a Közalapítvány képviselete,
 a Közalapítványi vagyon kezelése,
 a vagyonnal való rendelkezés, használat, hasznosítás, a vagyon megőrzése,
 dönt a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról,
 dönt a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról,
 dönt a Közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról,
 dönt a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról.
A Kuratórium öt főből áll.
A Kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselő ügyvezetési
feladatait személyesen köteles ellátni.
A Kuratórium tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki, és négy év időtartamra megválasztja
annak elnökét.
A Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
a)
b)

c)

d)

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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).
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e)
f)
g)

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Közalapítvány 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.”

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk.
61. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.”
A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik
megtérítésére igényt tarthatnak.
A Kuratóriumot az elnök képviseli. Az elnök a Közalapítvány első vezető tisztségviselője.
Ha a Kuratórium tevékenységével a közalapítvány céljait veszélyezteti, az alapító a kijelölést
visszavonhatja, és más szervet jelölhet ki.
A Közalapítvány kuratóriumának elnöke:
Dr. Keller Péter

(szül.: Lipcse, 1960. 09. 02., an: Ákos Margit)
7100 Szekszárd, Martos F. u. 83.

A Közalapítvány Kuratóriumának tagjai:
Szegedi Dezsőné

(szül.: Bácsjózseffalva, 1942. 01. 06., an: Mészáros Etelka)
7100 Szekszárd, Előhegyi u. 36.

Csík Attiláné

(szül.: Szekszárd, 1948. 08. 24, an: Dorogi Teréz)
7100 Szekszárd, Mérey u. 25. II/6.)

Horváth Jánosné

(szül.: Szekszárd, 1962. 06. 15., an: Gerbhardt Mária)
7100 Szekszárd, Batthyány u. 14.)

Berbuch-Mauthner Sára

(szül.: Kaposvár, 1980. 04. 04., an: Simon Ilona)
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha 5 tagja közül legalább 3 tag jelen van.
A Kuratórium döntéseit általában nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű szótöbbséggel
hozza. A szervezeti és működési szabályzat, valamint a Közalapítvány egyéb szabályzatainak
elfogadásához, az éves beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet jóváhagyásához
minősített többség (3 fő) szükséges. Az elnök név szerinti szavazást is elrendelhet.
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A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
döntés tartalmát, a meghozatal időpontját, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számarányát. Név szerinti szavazás esetén a döntést támogatók és ellenzők személyét.
A Kuratórium döntéseit az érdekeltekkel írásban kell közölni, nyilvánosságra hozni csak
közvélemény tájékoztatásának kötelezettsége körében és a személyiségi jogok sérelme nélkül
kell és lehetséges.
A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokban – a személyiségi jogok
tiszteletben tartása mellett, azok sérelme nélkül – bárki betekinthet. A betekintést a
Kuratórium Elnöke biztosítja.
A Közalapítvány szolgáltatásait pályázat, vagy kérelem alapján lehet igénybe venni.
A Kuratórium beszámolóit nyilvánosságra kell hozni a helyi sajtóban.
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja.
Az ülést az elnök hívja össze, de azt bármely tag kezdeményezheti, vagy ha a Felügyelőbizottság
indítványozza, 30 napon belül össze kell hívni.
Az ülések napirendjét 8 nappal az ülés előtt írásban kell közölni.
Az ülések általában nyilvánosak, de indokolt esetben – különösen a személyiségi jogok védelme
érdekében – zárt ülés is elrendelhető.
A Kuratórium döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, akit vagy akinek a Ptk. 8:1.
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tag köteles
bejelenteni a személyes érintettségét a napirend tárgyalása előtt.
8.

A közalapítványi vagyon felhasználásának módja:
A Közalapítvány vagyonának mindenkori 5 %-át kockázati céltartalékolás címén meg kell
őrizni.
A kockázati céltartalék a Kuratórium egyhangú döntése alapján használható fel.
A kockázati céltartalékot – értékmegőrző jelleggel a Kuratórium elhatározás szerint –
vállalkozási kockázattal nem járó módon kell befektetni.
A Közalapítvány működési költségeire a bevételeinek legfeljebb 2 %-át lehet fordítani.
Ha a támogató gazdasági szervezet közüzemi szolgáltatást végez, befizetéseit elsősorban a nála
keletkezett díjhátralék csökkentésére lehet fordítani.
Egyebekben a Közalapítvány vagyonát - céljai elérése érdekében - korlátozásmentesen
felhasználhatja.


A Kuratórium a rendelkezésre álló pénzösszeg függvényében dönt a közalapítványi javak
felhasználásának mértékéről és sorrendjéről.
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9.



A Kuratórium pályázat vagy kérelem alapján dönt a támogatás odaítéléséről.



A vagyon elhelyezésre bankszámlát kell nyitni.



A vagyonfelhasználás célszerűségét és törvényességét az alapító a Kuratórium rendszeres,
legalább évente egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is ellenőrzi. A Kuratórium köteles
évente mérleget készíteni és azt az alapító és csatlakozott tagok rendelkezésére bocsátani.



A gazdálkodás és célszerinti tevékenység legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is
nyilvánosságra kell hozni.



A vagyonfelhasználás folyamatos ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi.

A Közalapítvány képviselete:
A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által a
Kuratórium tagjai közül írásban felhatalmazott személy látja el.
A Közalapítvány cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégszöveg alá a Kuratórium elnöke nevét önállóan írja alá a jelen alapító okirat
aláírási címpéldányának megfelelően.
A bankszámla felett a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy tetszőleges tagja együttesen
jogosult rendelkezni.
A Közalapítvány alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.

10.

A Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzése
A Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító 3 tagú
Felügyelőbizottságot jelöl ki határozatlan időtartamra.
A Felügyelőbizottság tagjait az alapító visszahívhatja és szótöbbséggel hozott határozattal új
tagot jelölhet ki.
A Felügyelőbizottság elnökét az alapító jelöli ki.
A Felügyelőbizottság elnöke:
Dr. Tóth Gyula

(szül.: Szekszárd, 1942. 12. 20.; an.: Dömötör Erzsébet)
7100 Szekszárd, Kandó K. u. 5.

A Felügyelőbizottság tagjai:
Péter Mihály Gábor

(szül.: Kolozsvár, 1942. 03. 14.; an.: Valatiny Matild)
7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 45.
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Dr. Barabás Gábor

(szül.: Szekszárd, 1967. 08. 30.; an.: Dr. Szunyogh Piroska)
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 21.

A Felügyelőbizottság tagja nem lehet az a személy, aki:
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
d) valamint az a)-b)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozói.
A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól
pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgáltathatja.
A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Felügyelőbizottság köteles a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy:
a) 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,
b) vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel.
A Felügyelőbizottság indítványára Kuratóriumot 30 napon belül össze kell hívni, ha pedig ez
nem történik meg, akkor a Felügyelőbizottság jogosult annak összehívására.
Ha a Kuratórium vagy az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellát szervet.
11.

A Közalapítvány létesítésének időtartama: A Közalapítványt határozatlan időtartamra hozta
létre az alapító.
A Közalapítvány megszűnik:
- ha a bíróság megszünteti, mert a közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód;
- ha más alapítvánnyal egyesül;
- a bíróság megszüntetheti, ha a Kuratórium a közalapítvány céljait veszélyezteti és az
alapító a kijelölést nem vonja vissza, és kezelőként más szervet sem jelöl ki.
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Ha a Közalapítvány megszűnik, annak vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti
meg, aki azt a közalapítvány céljához hasonló célra fordítja a nyilvánosság egyidejű
tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések:
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv alapítványra vonatkozó
rendelkezéseit az államháztartásról szóló CXCV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapító az alapító okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírt.

Szekszárd, 2017. február ..
Ács Rezső
polgármester
az Alapító képviseletében

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ……………………………………………………………
Aláírás: ………………………………………………………...
Lakcím: ………………………………………………………..

Név: ……………………………………………………………
Aláírás: ………………………………………………………...
Lakcím: ………………………………………………………..
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