
Közalapítvány módosított alapító okirata  

(egységes szerkezet, kiemelve a módosításokat) 

 

Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete (székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth 

Lajos u. 13.) alapítói jogkörében eljárva, az általa 1990-ben határozatlan időre alapított és 

folyamatosan működő „Szentkirályért” Közalapítvány módosított alapító okiratát a 2019. október 29-

én hozott 74/2019. ökt. határozatával az alábbi tartalommal módosította.  
 

1.) A Közalapítvány neve: „Szentkirályért” Közalapítvány 
 

2.) A Közalapítvány székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. 

 

3.) A Közalapítvány célja: Szentkirály Község Önkormányzata számára a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban. Mötv.) 13.§ (1) bekezdésének 2. 

pontjában előírt kötelezettségek közül a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a 

Közalapítvány és az Önkormányzat között 2006. április 27-én létrejött módosított megállapodás 

keretében.  

A Közalapítvány célja még Szentkirály települési közösségének erősítése a lakosság egymás közötti 

kapcsolattartását, a mindennapi ügyek bonyolítását támogató infokommunikációs lehetőségek 

biztosításával, különös tekintettel az elektronikus ügyintézés terjedésének elősegítésére. 

 

3.1.) A Közalapítvány közhasznú tevékenysége keretében a rendelkezésére álló vagyon 

felhasználásával segíti a Szentkirály községi Önkormányzatot közfeladatainak ellátásában. 

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a 

közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét 

nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A 

gazdasági-vállalkozási tevékenység irányítását az Elnök végzi. 

 

3.2.) A Közalapítvány által támogatott önkormányzati közfeladatok és az azok teljesítését előíró 

jogszabályhelyek: 

- településfejlesztés (Mötv.  13. § (1) bekezdés 1. pont) 

- településüzemeltetés (Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont) 

- egészségügyi alapellátás (Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pont) 

- óvodai ellátás (Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pont) 

- kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása (Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pont) 

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások (Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont) 

- helyi környezet- és természetvédelem (Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont) 

- sport és ifjúsági ügyek (Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont) 

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában (Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pont) 

- hulladékgazdálkodás (Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pont) 

- általános iskola működtetése (nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (5) bek. 

- e-ügyintézés elősegítése (elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi CCXXII. tv. 9. § (1) bek) 

 

4.) A Közalapítvány vagyona a „Szentkirályért” Közalapítvány elkülönített bankszámláján és 

pénztárában levő teljes pénzösszeg, valamint a tulajdonában lévő dologi vagyontárgyak. A vagyon 

felhasználásáról a Kuratórium dönt. (Alapításkori vagyon 1990. október 12-én 44.500.- Ft.) 

 

5.) A Közalapítvány kezelője 7 tagú Kuratórium, a következő személyi összetétellel: 

elnök: Csorba Jánosné     (Szentkirály, Szent István tér 28.) 

tagok Tóth Emília      (Szentkirály, Sallai u. 1/A.) 

 Kozma-Gyenes Tünde önkormányzati képviselő (Szentkirály, Kossuth Lajos u. 4.) 

 Durgó Tamás      (Szentkirály, Templom u. 12.) 

 Bimbó Ferenc önkormányzati képviselő   (Szentkirály, Dózsa Gy. u. 43.) 

Jánosy Jenő      (Szentkirály, Dózsa Gy. u.13.) 

 Szabó Gellért önkormányzati képviselő  (Kecskemét, Hitel u. 10.) 



A kuratóriumi elnök és kuratóriumi tag megbízatása a tisztségnek az alapító képviselő-testület által 

egyszerű többséggel, titkos szavazással, határozatlan időre megválasztott személy által történő 

elfogadásával jön létre.  

Nem lehet a kuratórium tagja a Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, 

továbbá az alapító képviselő-testület tagjai és azok közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 

Kuratóriumban. 

Megszűnik a megbízatás az elnök és a kuratóriumi tag 

- lemondásával 

- halálával 

- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, továbbá 

a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

A Kuratórium elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek, de jogosultak az e minőségben végzett 

tevékenységükkel összefüggésben felmerült költségeik megtérítésére. 

 

6.) A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke: Csorba Jánosné, Szentkirály, Szent István tér 

28. szám alatti lakos. Az elnök gyakorolja a Közalapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. 

 

7.) A bankszámla felett Csorba Jánosné elnök, Bimbó Ferenc illetve Szabó Gellért kuratóriumi tagok 

közül bármely két személy együttesen rendelkezhet. 

 

8.) A Közalapítvány szolgáltatásainak igénybevétele a 3.) pontban megjelölt helyi önkormányzati 

közfeladatok ellátása körében felmerülő pénzbeli hozzájárulás esetében a polgármesternek a 

Kuratóriumhoz intézett kérelmével történik.  

A Közalapítvány egyes szolgáltatásai nyilvános pályázati felhívás útján vehetők igénybe az abban 

foglalt feltételek között, amit az Elnök a Szentkirályi Hírmondó helyi lap útján tesz közzé. 

 

9.) A Kuratórium szükség szerint, de évi legalább kettő alkalommal ülésezik. Összehívásáról - a 

napirend egyidejű közlésével - az elnök a tagoknak az ülést megelőzően legalább 5 nappal küldött 

meghívóval gondoskodik. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az 

ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 

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

Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

Az ülések nyilvánosak. A határozatképességhez a tagok többségének jelenléte szükséges. A 

határozathozatal nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével történik, 

szavazategyenlőség esetén a döntéshozatalt meg kell ismételni. A döntéshozatalnak ez a módja 

vonatkozik az éves beszámoló elfogadására is. Döntéseit a Kuratórium az érintettekkel írásban, postai 

úton vagy hirdetményben közli és a Szentkirályi Hírmondó helyi lapban nyilvánosságra hozza. Az e 

pontban foglalt feladatok ellátása tekintetében az elnököt akadályoztatása esetén Tóth Emília 

kuratóriumi tag helyettesíti. 

A Kuratórium hatáskörébe tartozik: 

- a közalapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos bármely döntés meghozatala 

- pályázatok kiírása és elbírálása 

- a közalapítvány éves költségvetési tervének és éves beszámolójának elfogadása 

- mindaz, amit jogszabály a hatáskörébe utal. 

 

10.) 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; 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;  

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  



Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

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 Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 

11.) A Kuratórium gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntéseinek tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Gondoskodik 

továbbá a közalapítványi bevételek és kiadások (költségek) összegszerű folyamatos nyilvántartásáról, 

az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elkészítéséről, 

ezek letétbe helyezéséről és a helyi sajtó útján történő közzétételéről. Az éves beszámolóba és 

közhasznúsági mellékletbe, valamint az ülések jegyzőkönyveibe a Közalapítvány székhelyén 

munkaidőben bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az adományozók 

személyére valamint az adományok összegére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az iratbetekintést 

a Kuratórium elnökénél írásban kell kérni, aki azt a kérelemre rávezetett nyilatkozattal engedélyezi. 

 

12.) Működésének (tevékenységének) legfontosabb adatait a Közalapítvány a Szentkirályi Hírmondó 

útján is nyilvánosságra hozza. A működés során keletkezett, személyes adatokat nem tartalmazó iratok 

megismerését bárki, a személyes vonatkozásúakét az adat-tulajdonos személy a Kuratórium elnökétől 

kérheti. 

 

13.) A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy tetszése 

szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat feltéve, hogy a csatlakozást jogszabály nem zárja ki. A 

csatlakozással a csatlakozó nem válik alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót 

megilleti az a jog, hogy vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan javaslatot tegyen a 

Kuratórium részére. 

 

14.) A Kuratórium felügyelő bizottsága a Szentkirály Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az alábbi személyi összetétellel: 

 elnök: Takácsné Kis Márta képviselő Szentkirály, Rákóczi u. 8. 

 tagok: Kovács István képviselő  Szentkirály, Dózsa Gy. u. 11. 

Pájerné Váczi Terézia   Szentkirály, Sallai u. 1/c. 

 

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

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,  

b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 

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

c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve  

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

A Felügyelő Bizottság valamennyi tagja jogosult a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt venni, 

a Közalapítvány működésére és gazdálkodására vonatkozó valamennyi iratba betekinteni, azzal 

kapcsolatban a Kuratórium bármely tagjától, önkéntes segítőktől felvilágosítást kérni, akik azt 30 

napon belül lehetőleg írásban kötelesek megadni. 



A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, összehívásáról az elnök a tagoknak az ülést 

megelőzően legalább 3 nappal küldött meghívóval gondoskodik. Határozatképessége a tagok közül 

legalább 3 személynek a jelenléte esetén biztosított. Döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

hozza. Az ülés(ek)ről a határozatokat is tartalmazó Emlékeztető készül. 

A Kuratórium a Közalapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét csak a Felügyelő 

Bizottság előzetes egyetértésével hagyhatja jóvá, melyet ennek képviselője előzetesen, vagy az éves 

beszámolót és közhasznúsági mellékletet tárgyaló ülésen írásban közöl. 

A Felügyelő Bizottság évente beszámol tevékenységéről az alapító képviselő-testületnek. 

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízására, a megbízatás megszűnésére és díjazásukra 

az 5. pontban rögzített feltételek vonatkoznak. 

 

14.1.) A Kuratórium, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja (vezető tisztségviselője) az a nagykorú 

magánszemély 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. 

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

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

15.) A Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást (adományt) nem fogad el, és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, 

valamint helyi önkormányzati képviselői választáson jelöltet nem állít, polgármestert nem jelöl. 

 

16.) Az alapítványi vagyon cél szerinti felhasználásáról a Kuratórium egyedi kérelmek vagy pályázat 

útján dönt. A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb 

összesen egymillió forint támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. A pályázati 

kiírásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a pályázat jellegét, a pályázaton való részvétel feltételeit, 

a pályázat tartalmi kellékeit, a pályázat benyújtásának helyét, idejét, a pályázat elbírálásának 

szempontjait, a pályázat elbírálásának határidejét és az elbírálásról szóló értesítés módját. 

 

17.) A közhasznú jogállás megszüntetésére a 2011. évi CLXXV. tv. 49-50. §-aiban foglaltak az 

irányadók. 

 

18.) A Közalapítvány a törvényben (a Ptk.-ban) meghatározott feltételek beállta esetén, valamint abban 

az esetben szűnik meg, ha a Kuratórium a közalapítványi bankszámlán és pénztárban meglévő teljes 

összeg felhasználásáról, valamint a tulajdonában lévő dologi vagyontárgyak értékesítéséről hoz 

döntést. A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetében a fennmaradó vagyon jogosultja 

Szentkirály község önkormányzata. 

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásokról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.  

 

Nyilatkozom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 

módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Szentkirály, 2019. november 12. 

                                                                                                 Szabó Gellért 

                                                                                                  polgármester   

 


