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K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport 

Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalt szövegének 

elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, 

egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport 

Közalapítvány” egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát e határozat melléklete szerint – 

a változásokat vastag betűvel jelölve – elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Ákos Elek, illetve Dr. 

Koppány Tibor ügyvédeket, hogy az Alapító Okirat Székesfehérvári Törvényszék 

Cégbíróságához történő benyújtása ügyében intézkedjenek. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

    Dr. Ákos Elek ügyvéd 

    Dr. Koppány Tibor ügyvéd 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

„Melléklet az 57/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 

 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetben, a változásokat vastag betűvel jelölve) 

 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2451 Ercsi, Fő u. 20.), mint jogi személy a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G.§-a alapján határozatlan időre,  

nyílt  
k ö z a l a p í t v á n y   
 

létrehozását határozza el a következő feltételek szerint:  

 

 

1. A közalapítvány neve: Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány  

 

 

2. A közalapítvány székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20.  

 

3. A közalapítvány célja:  

 

hogy Ercsiben sokszínű kulturális és sportélet alakuljon ki, ösztönözze az egyéneket, a kisebb 
közösségeket, a jogi és nem jogi személyeket a testi és szellemi fejlődés mind színvonalasabb 
formáinak megteremtésére.  

 

4. A közalapítvány tevékenysége:  

 

A közalapítvány a fent meghatározott célok elérése érdekében kiemelten támogatja:  

- a város szintű rendezvényeket,  
- az amatőr művészeti mozgalmat,  
- a tehetséges fiatal művészeket, művészeti csoportokat,  
- az ifjúsági- és gyermekrendezvényeket,  
- kulturális és idegenforgalmi propagandaanyagok létrehozását,  
- a közösségi, szabadidős és sport rendezvényeket,  
- az ifjúság közéletben való részvételének fejlesztését célzó programokat,  
- a sportegyesületek közösségi célú nagyrendezvényeit,  
- a tehetséges fiatal sportolók fejlődését.  
- a sportszakemberek továbbképzését segítő rendezvényeket,  
- a turisztikai rendezvényeket,  
- új sportágak, sporttevékenységek népszerűsítő rendezvényeit,  
- a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek szabadidős és 

sporttevékenységét,  
- az egészségkultúrával, egészséges életmóddal és prevencióval kapcsolatos 

rendezvényeket,  
- a fogyatékos gyermekek pedagógiai célú rehabilitációját.  

 

A közalapítvány céljai a fogyatékos gyermekekre egyaránt vonatkoznak.  
„Jelen célok elérése érdekében a közalapítvány a 2011. évi CLXXV tv. 2.§ (20) pontjában 
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tevékenységeket végzi, így különösen egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kulturális 
tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
sport.”  

 

„Az alapító a közalapítványt az 1990. évi LXV. tv. 8.§-ban megjelölt közösségi tér 

biztosítása, közművelődési tevékenység, sport támogatása és az egészséges életmód 

közösségi feltételeinek elősegítése közfeladatok ellátásra hozta létre, ugyanakkor 

figyelembe veszi a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. foglaltakat is.”  

 

 
5. A közalapítvány induló vagyona:  
 

„Az alapító a működés folytatása érdekében a korábban biztosított 300.000,- forinton túl, 

további 1.700.000,- forintot biztosít, melyet az alapítvány köteles bankszámláján elhelyezni. 
Az alapítvány törzsvagyona erre tekintettel, 2.000.000,- forint.” 
 
A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes- vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. 
A támogatást nyújtó jogosult a közalapítvány céljain belül az általa támogatandó célt 
megjelölni. A feltételhez kötött felajánlások elfogadásáról a Kuratórium jogosult dönteni. 
  
A közalapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon és annak hozadéka teljes 
egészében felhasználható. A közalapítvány másodlagosan vállalkozási tevékenységet 
folytathat.  A közalapítvány a vállalkozási tevékenységet csak (közhasznú) céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti, gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a 3. pontban megjelölt célokra fordíthatja. 
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
 

A Kuratórium jogosult pályázatot kiírni a közalapítvány által támogatott célok megvalósítása 

érdekében elnyerhető pénzösszegre. A pályázat feltételei külön kerülnek megfogalmazásra.  
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 
(színlelt pályázat).  
 

Az alapítvány céljaira - az alapítók döntése szerint - felhasználható alapítványi vagyon100%-

a. Az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon 

felhasználható 

 

A vagyonfelhasználás módja 

 az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre, 

 pályázat eljárás útján, 

 egyéb, az ügyvezető szerv által elfogadott vagyon-felhasználási szabályzat szerint. 
 

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.  

Az alapítvány vagyona a fentieknek megfelelően felhasználható közvetlenül a célokra 

fordítás, illetve a célok megvalósítására kiírt pályázat elnyerése útján egyaránt.  
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6. A közalapítvány határozatlan időre jön létre.  
 
 

7. A közalapítvány szervezete:  
 

A közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium.  

A Kuratórium 3 tagból áll.  

 

Elnök:   Németh Mária Margit (an.: Hazai Mária; lakik: Búzavirág u. 9.) 
 

Tagok:  Tóbel Sándorné (an.: Kovács Julianna; lakik: 2451 Ercsi, Szent István u. 36.) 

Lakatos Gyöngyi (an.: Dara Mária; lakik: 2453 Ercsi-Sinatelep, Báró Sina 

György u. 13.) 

 
A Kuratórium tajgait e tevékenységükért díjazás nem illeti meg. A Kuratórium biztosítja a 

közalapítvány alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik 

a közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített célnak megfelelő felhasználásáról, 

meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

gondoskodik azok biztosításáról. Feladata továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú 

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

CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, az 

éves költségvetés elfogadása, döntés gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról, 

valamint döntés az alapítványi vagyon felhasználásról. Nem lehet a kuratórium tagja, akivel 

szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. 

 

Nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki 

 az alapító hozzátartozója 

 az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy 

jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre 

irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy 

 az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll. 

 

A kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése 

 lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével 

 határozott időre szóló kijelölés esetén - a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi 

tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével 

 határozott időre szóló kijelölés esetén - ha a kuratórium tagjai közül a tagok 

valamelyikének kuratóriumi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az 

újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévő 

időtartamára szól 

 törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén 

 visszahívással 

 
A Kuratórium üléseit az elnök vagy bármely tag írásban jogosult összehívni, az ülés 
napirendjének egyidejű közlése mellett, a tervezett ülésnapot megelőző legkésőbb 5. napon. 
Új napirendi pontok felvételét a Kuratórium tagjai is kérhetik. Ebben az esetben a napirendi 
pontot az ülésen tárgyalni kell. A Kuratórium ülései nyilvánosak.  

 

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább három havonta egyszer tartja, melyről 

jegyzőkönyvet készít. Döntéseit határozati formában hozza meg. A Határozatokat a 
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határozatok tárában kell közzétenni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 

2 tag jelen van. A Kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt. A Kuratórium a 

közalapítvány éves beszámolóját is a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozott döntésével 
hagyja jóvá. A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium 

kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki 

betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium működésével 
kapcsolatosan keletkezett egyéb iratokba a Kuratórium minden tagja, az alapító, és az érintett 

személy ill. szervezet, továbbá a jogszabályban megjelölt szerv, ill. személy tekinthet be. 

 
A kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, és 

azt a személyt, aki  

 az alapító hozzátartozója 

 az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy 

jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre 

irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy 

 az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll 

 

A Kuratórium köteles a közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és 

gazdálkodásának legfontosabb adatait az Ercsi Híradó c. helyi havilapban nyilvánosságra 
hozni.  

 

A Kuratórium elnöke vagy az általa megjelölt személy köteles a Kuratórium üléseiről 
nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a Kuratórium által hozott döntések tartalmát, 

időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, - amennyiben a 

Kuratórium név szerinti szavazás mellett dönt - személyét.  
 
A Kuratórium döntését az érintett személyekkel írásban közli, egyébként pedig az Ercsi 
Híradó c. helyi havilapban teszi közzé.  

 

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik minden a közalapítvány működésével 
kapcsolatos kérdés eldöntése. A Kuratórium jogosult szervezeti és működési szabályzatot 

alkotni, mely az alapító okirattal ellentétes nem lehet.  

 
A közalapítvány beszámolóiról, működéséről, szolgáltatásairól és azok igénybevételének 
módjáról a Kuratórium az Ercsi Híradó c. helyi havilap útján tájékoztatja a nyilvánosságot.  

 

A Kuratórium elnöke (vezető tisztségviselője) köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium 
tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. Az 
alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli. 

 

A kuratórium elnökének feladatai 

 a kuratórium ülésének összehívása 

 képviseli az alapítványt 

 intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában 

pedig az alapítvány érdekeivel összhangban 

 kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol 
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 vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket 

 

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

hozzátartozója, élettársa 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 közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.  

 

A Kuratórium működését és gazdálkodását az alapító által kijelölt felügyelő bizottság 

ellenőrzi. A felügyelő bizottság 3 tagból áll.  
 
 
A felügyelő bizottság tagjai:  

 
Elnök:   Dr. Dobi Ildikó (an.: Burlovics Teréz Irén; lakik: 2451, Táncsics M. u. 8.) 

 

Tagok:  Balázsné Hornyák Edit (an.: Hekman Margit; lakik: 2451 Ercsi, József A. u. 

1.) 

Fekete Nikoletta Krisztina (an.: Bilik Gizella; lakik: 2451 Ercsi, Cukorgyári 

ltp. 35/1. ) 

 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tajgai az a személy, aki  

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,  

b) a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére 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, illetve  
d) az a - c pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  

 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a Kuratórium tagjaitól jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja.  
A felügyelő bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.  

 

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak 

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) a Kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel.  

A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon 

belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 

felügyelő bizottság jogosult.  
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedését 
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet.  
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A Kuratórium szükséges szerint, de legalább félévente egyszer köteles a felügyelő 
bizottságnak tevékenységéről beszámolni.  
A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. A felügyelő 

bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges. A felügyelő bizottság 

határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 
 

8. A közalapítvány képviselete:  
 
A közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke.  

A bankszámla feletti rendelkezéshez és az utalványozáshoz az elnök aláírása szükséges.  

 

 
9. Záró rendelkezések: 

  
Az alapító okiratot az alapító a jogszabályok keretei között módosíthatja.  

A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyonát a megszűnt közalapítvány 

céljához hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.  

A közalapítvány érvényességéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.  
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 irányadók, 

annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat. 

 

Az alapító okirat elfogadásra és aláírásra került: 

 

 
Ercsi, 2015. február 10. 
 

 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata 
alapító 

 
 
 
 
 

Záradék:  
A 163/1999. (VIII. 3l.) Kt. számú határozattal alapított közalapítvány jelen alapító okirat 
módosítását Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2015. (II.10.) Kt. számú 
határozatával elfogadta. 
 

 

 


