
KUNFEHÉRTÓÉRT Közalapítvány 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 

A Polgári Törvénykönyv alapján a Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. az alábbi feltételek mellett határozatlan 

időre jogi személyként működő Közalapítvány létrehozását határozza el. 

1.) A Közalapítvány neve: Kunfehértóért Közalapítvány 

2.) A Közalapítvány székhelye: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

3 . )  A Közalapítvány célja 

 Kunfehértó Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok anyagi forrásának biztosítása. 

A Közalapítvány az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket végzi: 
 

• településfejlesztés, településrendezés; 

• településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 

és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

• egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

• környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

• kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

• szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

• sport, ifjúsági ügyek; 

• közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
 

Fenti tevékenységek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 17 pontjai alapján közfeladatnak 

minősülnek.  

4.) Csatlakozás a Közalapítványhoz:  

A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 

vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

A közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 

mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 

megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 
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5.) A Közalapítvány vagyona: 

A Közalapítvány céljaira rendelt- induló vagyon 100.000,-Ft azaz Egyszázezer forint, amelyet 

Kunfehértó Község Önkormányzata biztosít, az induló vagyon kizárólag alaptőkeként 

használható. A Közalapítvány vagyona növekedhet a közalapítványi vagyon hozadékával, 

valamint a Közalapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek 

felajánlásainak elfogadásával. 

6.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 

A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi 

jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 

A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a 

Kuratórium gondoskodik azzal, hogy a Közalapítvány vagyonának hozadékai 

használhatók fel a Közalapítvány céljaira. - 

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kunfehértó Község 

önkormányzatának közigazgatási területén lévő természetes és jogi személyek nyújthatják 

be a Kuratóriumhoz. 

A pályázati feltételek pontos meghatározása a pályázati kiírásban történik  

 

A Kuratórium az igényeket a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint bírálja el. A 

Kuratórium évente egy alkalommal minden év 03. 31 napjáig ír ki pályázatot. Pályázaton 

elnyerhető támogatás egy évre szól. A pályázatban kiírt összeget sikeresen elnyert pályázó 

5 év elteltével pályázhat Újra a Közalapítvány által kiírt pályázatokon. A Közalapítvány 

tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásait igénybevételének 

módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a helyi sajtóban nyilvánosságra 

hozza. A pályázati kiírás anyagát a Kuratórium elnöke a Kuratórium által felkért 

pályázóknak megküldi. 

7. )  A Közalapítvány szervezete  

A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 5 tagú kuratórium: 

Kuratórium tagjai: 

Kurgyis Gábor      elnök (1958. 05. 11. an: Lévai Erzsébet) 

Lakcím: 6413 Kunfehértó, Petőfi u. 73. 
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Horváth Béláné sz. Ámán Franciska (1947. 06. 28. an: Kovács Mária) 

Lakcím: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 13. 

Harnóczi Sándor (1945. 11. 29. an: Huth Katalin) 

Lakcím: 6413 Kunfehértó, Iskola u. 4. 

Faddi János (1950. 07. 23. an: Balogh Erzsébet) 

Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Fridrich u. 44. 

Ragály Károly (1956. 07. 19. an: Nyolcas Erzsébet) 

Lakcím: 1163 Budapest, Guzsaly u. 42. 

A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. A Kuratóriumi 

tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök megbízása határozatlan 

időre szól. Új elnököt az alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és tagjai az al apító 

által visszahívhatóak. A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 

kuratóriumban.  

8. )  A Kuratórium működése: 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente. ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze, az 

ülést megelőző 8 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. A 

Kuratórium határozatképes,  ha  azon a  szavazásra  jogosul t  tagok több min t  

fe le  je len van.  Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani A 

megismételt ülés határozatképességére az  eredeti ülés szabályait kell alkalmazni. 

 

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium az általa hozott 

döntésekről nyilvántartást vezet. A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve azokat az 

eseteket, amikor a nyilvánosság személyiségi jogokat sértene. A nyilvántartás tartalmazza a 

döntés időpontját, számát, tartalmát, hatályát illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát. 

A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon belül írásban 

értesíti, továbbá a Kuratórium döntéseit a Közalapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán való 

kifüggesztéssel az elnök nyilvánosságra hozza. A Kuratórium dönt az éves beszámoló és a 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról. Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet 

elfogadásához a Kuratórium minősített többségének egybehangzó akarata szükséges. 

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

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy 

bármilyen 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. 

 

http://van.határozatkeptelense.si/
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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. 

 

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

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

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. Az eltiltást kimondó 

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

vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki a Kuratórium székhelyén az 

adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével. a Kuratórium elnökével történt 

előzetes egyeztetés alapján — az elnök közreműködésével — nyerhet szabadon betekintést. A 

Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni.  

A Közalapítvány és a Kuratórium működéséről a Kuratórium elnöke az önkormányzat 

hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés, valamint a helyi sajtó útján számol be. Ugyanitt 

teszi közzé a Közalapítvány éves beszámolóját. A Közalapítvány alapító okiratát a 

Kuratórium elnöke a Magyar Közlönyben közzé teszi. 

9.) A Közalapítvány képviselete:  

A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke önállóan. A bankszámla feletti 

rendelkezéshez az elnök és egy kuratóriumi tag vagy két kuratóriumi tag együttes aláírása 

szükséges. Az Alapító a Közalapítványt nem képviselheti. Az alapítvány munkavállalói 

fölött a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.  
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10.) Felügyelő Bizottság:  

A Közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú Felügyelő Bizottságot 

hoz létre, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. 

Az elnök megbízása határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az 

alapító által visszahívhatóak. 

 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Új elnököt az 

alapító jelölhet ki. 

 

A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Határozatképes a Felügyelő 

Bizottság ha azon mindhárom tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést el kell 

halasztani, az ismételt ülés az eredeti napirendi vonatkozáséban a megjelenték számára 

tekintet nélkül határozatképes.  

 

 

A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással. egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő 

bizottság ülését az elnök hívja össze az ülést megelőző 8 nappal, napirendet is tartalmazó 

meghívó megküldésével. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet 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 Kuratórium elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket, véleményezésre 

meg kell küldeni a Felügyelő Bizottságnak. A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot akkor 

folytat, ha a_Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőt is 

igénybe vehet. Tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelő Bizottság tagjai a 

Kuratórium ülésein. A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente 

legalább egyszer beszámol az alapítónak, 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Dr. Hegyes Edina (sz: Baja, 1965. 01. 09. An: Ficsór Edit) 

elnök cím: 6413 Kunfehértó, Táncsics u. 18. 

Szakács Ferencné sz. Faddi Erzsébet (sz: 1949. 05. 05. An: Balogh Erzsébet) 

cím: 6413 Kunfehértó, Radnóti u. 2. 

Lukácsné Koril Terézia (sz: Kiskunhalas, 1965. 09. 11. An: Paska Terézia) 

cím: 6413 Kunfehértó, József A. u. 41. 
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11.) A közalapítvány megszűnése: 

A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg. Az alapítvány más jogi 

személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak 

alapítványokra válhat szét.  

12.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor:  

A közalapítvány megszűnésekor a vagyona – a hitelezők kielégítése után – Kunfehértó Község 

Önkormányzatát illeti meg a Közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással.  

 

13) Záró rendelkezések: 

 

a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az 

Alapító Okirat érvényességéhez a Bíróság általi nyilvántartásba vétel szükséges. 

b.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az alapítványokra 

vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

 

 

Záradék: 

Alulírott alapító igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

 

 

Kunfehértó, 2014. december 10. 

 

 

      _______________________________ 

        alapító 


