
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott soron 

kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 

alapító okiratának módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (I.8.) Kt. sz. határozata 

a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának módosításáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 

közhasznú minősítése érdekében az alapítvány többször módosított alapító okirata alábbi 

módosító okiratát fogadja el: 

 

Módosító Alapító Okirat 

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 

 

1. Törlésre kerül az alcímből az „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes 

szerkezetben” szövegrész, helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) 
 

2. A preambulum 1-8. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek: 

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, székhelye: 2400 Dunaújváros, 

Városháza tér 1. 

2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2. 

3. Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. 

4. Ercsi Város Önkormányzata, székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

5. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 

6. Nagykarácsony Község Önkormányzata, székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27. 

7. Előszállás Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3. 

8. Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft., székhelye: 1215 Budapest, Duna utca 42.” 

 

3. A preambulumból az „ALAPÍTVÁNY” szöveg alatti „mint a közhasznú szervezetekről 

szóló, az 1997. évi CLVI. tv. Hatálya alá tartozó, kiemelkedően közhasznú jogállású 

szervezet” szövegrész törlésre kerül, helyébe „mint közhasznú szervezet” szövegrész kerül. 

 

4. Az alapító okirat 4. a) pontjának utolsó bekezdéséből „A bankszámla száma: 296-97511-

7083.” szövegrész törlésre kerül. 

 

5. Az alapító okirat 4. a) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Az alapítók által biztosított pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében az alapítók 

tartoznak legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig megfizetni az 

alapítvány számlájára. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként juttatott dolog 

tulajdonjogát legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig tartozik az 

alapító átruházni az alapítványra.” 



6. Az alapító okirat 4. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„b) Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes személy vagy jogi 

személy, gazdasági társaság pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel 

csatlakozhat, annak közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően 

mindenki részesülhet. 

Az alapítványhoz csatlakozóknak minimálisan 200.000.- forint (azaz kétszázezer forint) 

pénzösszeggel vagy ezt az értéket elérő nem pénzbeli támogatással kell hozzájárulniuk 

az alapítvány vagyonához. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az 

alapítvány kuratóriumának. Az alapítványnak történő felajánlás elfogadásáról, így az 

alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt. 

A csatlakozónak a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül kell a pénzösszeget 

megfizetnie az alapítvány számlájára, illetve a – nem pénzbeli támogatásként biztosított 

– dolog tulajdonjogát vagy a vagyoni értékű jogát átruháznia az alapítványra.  

A csatlakozók az alapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét 

nem követelhetik vissza. Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozás tényével nem 

válnak alapítókká.” 

 

7. Az alapító okirat 4. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„d) Az alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, a hatályos számviteli szabályok, 

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

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján beszámolót, 

valamint közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a kuratórium véleményez és fogad el. Az 

így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet az alapítóknak meg kell 

küldeni - a tárgy évet követő év május 31. napjáig -, valamint az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni és 

közzétenni.” 

 

8. Az alapító okirat 6. a.) - b.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  

„a.) Az alapítvány kezelője a hét tagú kuratórium, amely az alapítvány ügyvezető, s egyben 

a legfőbb döntéshozó, képviseleti és ügyintéző szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány 

vezető tisztségviselői. 

A Kuratórium elnökét és további hat tagját az alapítók együttesen jelölik ki 

határozatlan időtartamra. A kuratóriumi tisztség a tisztségre megválasztott személy 

általi elfogadással jön létre. A kuratóriumi tag feladatait személyesen köteles ellátni.” 

 

„b.) A kuratórium elnöke:  Kubovics Árpád  

    2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. 3/3. 

    Anyja neve: Fodor Mária  
 

           tagjai: Reszegi Imre  

     2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15/b. 1. 2. 

    Anyja neve: Pidl Erika  
 

    Dr. Loboda Endre  

    2458 Kulcs, Bem u. 4. 

    Anyja neve: Szegedi Julianna 
 

    Pálfalvi János  

    2400 Dunaújváros, Petőfi u. 18. 



    Anyja neve: Csasztka Ilona  
 

    Hum László  

    2400 Dunaújváros, Bocskai u. 2. 4/4. 

    Anyja neve: Vadász Mária 
 

    Juhász Gábor  

    2422 Nagyvenyim, József Attila u. 1. 

    Anyja neve: Borgulya Erzsébet 
 

    Slett Ferenc  

    2400 Dunaújváros, Hold u. 6. 2/1. 

    Anyja neve: Bozsóki Éva 
 

A kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) 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 a közhasznú 

szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 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 vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

Kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit bűncselekmény elkövetése 

miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet kuratóriumi tag (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 kuratóriumi tag 

(vezető tisztségviselő) az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja.  

 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.” 

 

9. Az alapító okirat 6. c.) pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„Nem lehet a kuratórium tagja:  

 akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, 

  az alapító vagy más olyan személy, aki az alapító hozzátartozója 

 az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel 

munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, 

illetve egyéb érdekeltségben áll.” 

 

10. Az alapító okirat 6. d.) pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

„d.) A kuratórium tagjának tisztsége megszűnik: 

- lemondással, 

- a kuratóriumi tag halálával, 

- törvényben maghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte esetén, 

- jogszabályban meghatározott esetben visszahívással, 

- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával. 

 

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 

közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 

 

A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, a Kuratórium elnökéhez 

vagy a Kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A 

tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni. A kuratóriumi tagság 

a lemondásról szóló nyilatkozat Alapítvány általi átvételének napján szűnik meg. Ha az 

Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag 

kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 

válik hatályossá. 

 

A lemondott kuratóriumi tag kérheti a bíróságtól annak nyilvántartásba való 

bejegyzését, hogy vezető tisztségviselői megbízatásáról való lemondása a Polgári 

Törvénykönyv 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott hatvan nap elteltével hatályossá 

vált, ha az adat módosítása iránt változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.” 

 

11. Az alapító okirat 6. e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  

„e.) Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli teljes jogkörrel. Az elnök képviseleti 

joga általános, önálló és korlátlan. Akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi 

tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 

A képviseleti jog átruházása minden esetben írásbeli meghatalmazással történik és eseti 

jellegű. Az alapítvány nevében kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot csak az 



elnök tehet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon. 

Az utalványozásra és a bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke jogosult. 

Alapítvány bankszámlája felett az elnök rendelkezik. A bankszámla feletti 

rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges.” 

 

12. Az alapító okirat 6. f.) pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki: 

„ - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott 

beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, 

   - döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról, 

   - döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról.” 

 

13. Az alapító okirat 6. g.) pontja az alábbi mondattal egészül ki: 

„Az ülést össze kell hívni, ha azt bármely kuratóriumi tag kéri 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.”  

 

14. Az alapító okirat 6. i.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„i.) A kuratórium ülése nyílt, azt az elnök vezeti. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben 

rögzíteni kell a meghozott határozatokat, a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A 

kuratórium döntéseiről az elnök az érintetteket írásban értesíti. A határozatokat a 

határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell 

őrizni, melyről az elnök gondoskodik.” 

 

15. Az alapító okirat 6. j.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„j.) Az alapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van az 

elnöktől pontos felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz, vagy más vagyontárgy 

felhasználásáról.” 

 

16. Az alapító okirat 6. k.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„k.) A kuratórium tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, azonban indokolt és igazolt 

költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.” 

 

17. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„11. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben 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 rendelkezései 

az irányadóak, annak keretei között a kuratórium bármely kérdésben határozatot 

hozhat.” 

 

18. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumi 

tagjának: Pálfalviné Dr. Táborosi Évának és Szabó Adriennének a lemondását, egyben 

nyilatkozik arról, hogy helyettük nem kíván új tagot jelölni a kuratóriumba.  

 



A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét, a 

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány jelen határozatban foglalt, módosító okirat alapján 

az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránt indult 

eljárásban a Székesfehérvári Törvényszék előtti képviseletre.  

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 

 

 


