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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2014. (III. 27.) számú határozatával 

döntött arról, hogy a „Békési Fürdőért” Közalapítvány kuratóriumának egyik tagja, néhai Pataki István 

kuratóriumi tag helyére – a kuratórium javaslatára – Nagy Károlyt (5630 Békés, Fáy A. u. 4. fsz. 2.  

szám alatti lakos) választja.  

A kuratórium tagjai: Dr. Csiby Miklós (kuratóriumi elnök), Barkász Sándor, Békési Zoltán, Izsó Gábor, 

Laczó István Attiláné, Mester Péter, Nagy Károly     

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezései alapján a közalapítványnak a 

továbbiakban közhasznú formában szükséges működnie többek között ahhoz, hogy a Nemzeti 

Együttműködési Alapból pályázati források lehívására jogosult lehessen. Ehhez szükséges a 

közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vétele.  

Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú 

tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez 

megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amely megfelelő társadalmai támogatottsága 

kimutatható, és amely: civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy olyan egyéb szervezet, 

amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi. 

Az előterjesztés mellékleteként az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat dőlt betűvel szedett részei 

mutatják az alapító okiratban történő – civil tv. rendelkezéseinek megfelelő – változásokat. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Békési Fürdőért” Közalapítvány 

alapítója kezdeményezi a Közalapítvány közhasznúvá minősítését és a közhasznú jogállás 

nyilvántartásba történő bejegyzését.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Békési Fürdőért” Közalapítvány 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

intézkedések, jognyilatkozatok megtételére.  

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2014. április 22. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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„A BÉKÉSI FÜRDŐÉRT” 

 

KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

 

(a 15/2002. (II.7.) Kt. számú, az 50/2002. (III.28.) Kt. számú, a 251/2008. 

(V.29.) Kt. számú és a 110/2014. (III.27.),      /2014. (IV. 30.) Kt. számú 

módosító határozatokkal egységes szerkezetben 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, közös akarattal úgy határoz, hogy 

a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (Civil tv.) rendelkezései alapján közhasznú közalapítványt hoz létre 

 

„A BÉKÉSI FÜRDŐÉRT” 

 

néven. 

 

A közhasznú közalapítvány nyitott, így ahhoz bárki, magyar és külföldi 

állampolgár, jogi személy, illetőleg társadalmi szervezet a célok 

megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen közhasznú közalapítvány 

céljaival egyetért, azt anyagi vagy egyéb eszközzel támogatni kívánja, beleértve 

ebbe a személyes jellegű munkavégzést is. 

 

A közhasznú közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 

országgyűlési és önkormányzati képviselői választáson jelöltet nem állít, annak 

tevékenységét, megválasztását nem támogatja. A közalapítvány politikai 

szervezetektől támogatást nem fogadhat el. 

A közalapítvány jogi személy, amely az alapító okiratban meghatározott tartós 

közérdekű célok megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan 

gazdálkodik. 

 

I. 

 

1. A közhasznú közalapítvány neve: „A Békési Fürdőért” 

2. A közhasznú közalapítvány székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

3. A közhasznú közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre.  

 

II. 

 

A közhasznú közalapítvány célja: 

Békés városában élő emberek testi és higiénés fejlődésének támogatása, az 

egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosítása és az úszásoktatás 

fejlesztése. 

 

A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket fejti 

ki közhasznú tevékenységként: 

- a gyermekek úszás-képességeinek fejlesztése, a minőségi úszásoktatás 

elterjesztése, 

- a testi és higiénés kultúra fejlesztése, az egészségi állapot és az 

egészségügyi ellátás színvonalának emelése, 

- a fiatalok mozgáskultúrájának fejlesztése az egészséges életmódra nevelés 

érdekében, sportolási lehetőség biztosítása, 

- a gyógyturizmus elterjesztése, a város infrastrukturális színvonalának 

emelése. 

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. 4./ pontjában megjelölt egészségügyi 

alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, az 5./ 

pontjában foglalt környezet-egészségügy, a 8./ pontjában foglalt szociális, 
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gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások és a 15./ pontjában foglalt sport, 

ifjúsági ügyek, és a 2004. évi I. törvény 49 §.-ban foglalt közfeladatokhoz 

kapcsolódóan végzi. 

 

III. 

 

1. Az alapítói vagyon 500.000 Ft, azaz Ötszázezer Forint, mely összeget az 

alapító a jelen okirat aláírását követő 15 napon belül elkülönített bankszámlán 

helyez el. 

 

2. Az alapítványi vagyonnal, valamint a közalapítványhoz befolyt javakkal a 

kuratórium köteles úgy gazdálkodni és azt úgy kezelni, hogy a mindenkori 

rendelkezésre álló összeget a fentiekben meghatározott célokra, illetőleg a 

működés költségeire fordíthassa. 

 

3. A közhasznú közalapítvány bevételei: 

- az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól 

közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, 

illetve adomány, 

- a közhasznú tevékenység folytatásból származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel, 

- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel, 

- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, 

- gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 

4. A közhasznú közalapítvány költségei: 

- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások, 

- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások), 

- a gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások), 

- a közhasznú és egyéb gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült 

közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan 

kell megosztani, 

- a közhasznú közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

értéke, illetve összege.  

 

5. A közhasznú közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve 

gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 

elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

6. A közhasznú közalapítvány nyilvántartásaira a Civil tv. VI. fejezetének 

előírásait kell alkalmazni.  

 

IV. 

 

Az alapítványi vagyon felhasználásának módja 

 

1. A közhasznú közalapítvány céljaira az alapítói vagyon nem fordítható, 

ugyanakkor a vagyon hozadékának, valamint a befolyt javak 100%-a használható 

fel. 

 

2. A közhasznú közalapítvány vagyonát, a céllal egyező tevékenység támogatására, 

a vagyon pótlása, illetve gyarapítása érdekében gazdasági tevékenység 

folytatására is fel lehet használni. Az ilyen célra elkülönített vagyon mértékét 

és felhasználását a kuratórium évente bírálja el. 

A közhasznú közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 

amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem 

haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott 

gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó 

szervezetben részesedést nem szerezhet. 

A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 

egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem 

jelölhető ki. 
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3. A közalapítványi vagyon mindenkor csak a közalapítványi célokkal 

összefüggésben használható fel. A célok megvalósítása érdekében – az esetleges 

gazdasági tevékenységeken kívül – pályázat írható ki, vagy Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének vagy bizottságának tagjai által konkrét 

előterjesztése alapján a rögzített célok megvalósulásának érdekében is 

felhasználható az alapítványi vagyon.  

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 

legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást 

nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására 

kizárólag akkor kerülhet sor, ha  

- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 

- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 

elszámolás részletes rendjét. 

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Békési Fürdőért” közhasznú 

közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésével Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  Pénzügyi Bizottságát bízza meg. 

 

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú közalapítvány működését és 

gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a közhasznú 

közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá a közhasznú közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. 

A felügyelő szerv tagja a közhasznú közalapítvány vezető szervének ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet.  

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, 

és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a közhasznú közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a 

közhasznú közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is 

jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

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

- a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, 

- a közhasznú közalapítvánnyal e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

- a közhasznú közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

- illetve az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

5. A közhasznú közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésén túl 15 napra a Békési 

Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi u. 2.) hivatalos hirdetőtábláján, 

valamint Békés Város Önkormányzata által kiadott „Városházi Krónika” című 

újságban teszi közzé. 

 

6. A közhasznú közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú, vagy az alapító okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása 

érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.  

 

7. A közhasznú közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 

fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

V. 
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A közhasznú közalapítvány működése 

 

1. A közhasznú közalapítvány kezelő szervezete az alapító által meghatározott 7 

főből álló kuratórium, melynek tagjait az alapító úgy jelölte ki, hogy abban az 

alapító képviselője a mindenkori polgármester legyen, ugyanakkor a kuratórium 

többi tagja sem munkaviszonyban, sem az alapító képviselőjével olyan 

hozzátartozói kapcsolatban nincs, ami a közhasznú közalapítvány vagyonának 

felhasználására akár közvetlen, akár közvetett módon befolyást gyakorolhatna. Az 

alapító viszont szem előtt tartotta azt, hogy a közalapítvány céljainak 

megvalósulását közvetlen módon figyelemmel kísérhesse és azt elősegítse. 

 

2. A kuratórium tagjai: 

 

Barkász Sándor 5630 Békés, Petőfi S. u. 20. 

Békési Zoltán 5630 Békés, Csabai u. 7. 

Dr. Csiby Miklós 5630 Békés, Damjanich u. 4. 

Izsó Gábor 5630 Békés, Babilon sor 21. 

Laczó István Attiláné 5630 Békés, Dózsa Gy. u. 26. 

Mester Péter 5630 Békés, Karacs T. u. 4. A. lh. fsz. 1. 

Nagy Károly 5630 Békés, Fáy u. 4. fsz. 2.  

 

A kuratórium elnöke: Dr. Csiby Miklós 5630 Békés, Damjanich u. 4. 

 

3. A kuratórium megbízatása határozatlan időre szól.  

 

A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag lemondásával,  

- a tag visszahívásával, 

- a tag halálával. 

 

Tagjait az alapító bármikor visszahívhatja, és új tagokat jelölhet ki helyettük, 

ha tevékenységükkel vagy magatartásukkal veszélyeztetik a közhasznú 

közalapítvány céljainak megvalósulását. 

 

4. A kuratórium biztosítja a közhasznú közalapítvány folyamatos működését, 

gondoskodik a vagyonnak a célok szerinti felhasználásáról. Meghatározza a célok 

megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, és gondoskodik azok 

biztosításáról. 

 

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

akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség alól, 

vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg 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. 

 

6. A kuratórium tevékenységét testületként végzi.  

A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze legalább 8 nappal a 

kuratóriumi ülést megelőzően írásban, a napirendet is tartalmazó meghívóval. A 

kuratóriumi ülésről a meghívó kiküldésével egy időben a meghívó a székhelyen is 

kifüggesztésre kerül.  

Az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag hívja össze 

és vezeti le a kuratóriumi ülést.  

A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a tagjainak több mint fele jelen 

van. 

Határozatképtelenség esetén a változatlan napirenddel megismételt ülés akkor is 

határozatképes, ha azon a jelenlévő tagok száma nem éri el a taglétszám felét. 

A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja.  

 

7. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

- A közhasznú közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának 

meghatározása. 

- Az alapítói vagyon kezelése, és az alapítói vagyont meghaladó vagyonrész 

felosztása és kezelése. 

- Az esetleges gazdasági tevékenység irányítása, ellenőrzése. 
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- A közhasznú közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének 

elfogadása. 

- Az alapító évenkénti tájékoztatása a vagyoni helyzetről és annak 

felhasználásáról.  

- Döntés a közhasznú közalapítványhoz csatlakozók szándékainak, 

felajánlásainak elfogadásáról. 

- Döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és 

működési szabályzata kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

8. A kuratórium döntéseit határozat formájában hozza. Határozatait nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel alkotja. Minden tagnak egy szavazata van. 

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól nyilvántartást kell 

vezetni.  

A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke – a döntések (határozatok) 

megszületésének időrendi sorrendjében vezeti a nyilvántartást. A nyilvántartás a 

döntés rövid tartalmát, a határozat időpontját, a határozat hatályát, illetve a 

támogatók és ellenzők név szerinti feltüntetését tartalmazza. 

A kuratórium határozatait a határozatok megszületésétől számított 3 napon belül 

a székhelyen ki kell függeszteni, és a döntésben közvetlenül érintettekkel 

írásban közölni kell. Ezen értesítések, levelek másolatait meg kell őrizni. 

Amennyiben a kialakított döntések, felhívások, programok közérdekűek, azok a 

„Városházi Krónika” hasábjain kerülnek nyilvánosságra hozatalra. 

A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett 

szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzati hivatalos lapban közzé 

kell tenni. 

 

9. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett mindennemű iratba 

(levelezési anyagok, szerződések, bankkivonatok, számlák, nyilvántartások, 

könyvelés, stb.) az alapítvány székhelyén – az alapítvány képviselőjével 

előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére 

másolatot készíthet. 

 

10. A közhasznú közalapítvány éves beszámolóját a kuratórium egyhangú 

szavazással fogadja el. A közalapítvány pénzügyi és közhasznúsági jelentését, 

beszámolóját a kuratórium elnöke a beszámoló elfogadását követő 10. napon, 

illetve a tárgyévet követő évben, de legkésőbb június 30-ig kifüggeszti a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára. 

 

11. A közalapítvány köteles a kuratórium által elfogadott beszámolót és a 

közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig az 

Országos Bírósági Hivatal részére történő megküldéssel letétbe helyezni és 

közzétenni, mely kötelezettség felelőse a kuratórium elnöke. 

 

12. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 

bocsáthat ki. 

 

13. Az alapítvány – vállalkozási tevékenységnek nem minősülő – befektetési 

tevékenységet folytathat. Szabad pénzeszközeiből hitelintézettől, értékpapír 

kibocsátójától tartós befektetés, illetve forgatási célból kamatozó 

értékpapírokat vásárolhat, illetve az állam által kibocsátott értékpapírokat – 

bármi néven nevezett – hozamára (kamat, árfolyamnyereség) szert tehet. 

Az alapítványnak „Befektetési szabályzat”-ot kell készítenie – amennyiben 

befektetési tevékenységet végez - amelyet a legfőbb szerv a kuratórium fogad el. 

Az alapítvány – a gazdálkodása során elért eredményének felosztási tilalma 

következtében – a befektetési tevékenységéből származó eredményét sem oszthatja 

fel. 

 

14. Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A 

pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes 

körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre 

meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti 

juttatás alapjául nem szolgálhat. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a 

pályázati célt, a pályázattal elnyerhető alapítványi juttatást, illetve annak 

képviselt értékét (összegét). 

Meg kell határozni továbbá a pályázat körét, a mindazokat a feltételeket, 

kikötéseket, amelyek nélkülözhetetlenek az értékelhető pályázathoz. 
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Ki kell tűzni a pályázat benyújtásának határidejét, s – az elbírálásra nyitva 

hagyott idő elteltével – valamennyi pályázót írásban értesíteni kell az 

eredményről. Az elutasításokat rövid indoklással kell alátámasztani. 

Az alapítvány köteles – időrendi sorrendben – a pályázati úton történt 

juttatásairól célok szerinti részletezésű, a nyertes pályázók nevét, egyéb 

azonosító adatait tartalmazó nyilvántartást vezetni. 

 

15. A közhasznú közalapítvány képviselete: 

 

A közhasznú közalapítvány képviselője a kuratórium elnöke, aki az alapító által 

kijelölt tag, azzal a feltétellel, hogy az alapító képviselője a közhasznú 

közalapítvány elnökévé nem választható.  

A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési 

szabályzat határozza meg. 

 

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-, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem 

egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 

adóhiányt tárt fel, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 

intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot 

szabott ki, 

- 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.  

 

A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez az elnök, valamint 

további egy kuratóriumi tag aláírása szükséges. 

 

16. A kuratórium tagjai tevékenységük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de 

feladataik ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeiket az alapítvány 

megtéríti.  

 

VI. 

 

A közalapítványt a bíróság nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat 

iránti szükséglet megszűnt vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, 

illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány 

megszüntethető, ha a cél megvalósítása a megváltozott körülmények miatt már nem 

lehetséges, vagy az alapítványi cél megvalósítására rendelt vagyon és hozadékai 

az alapítványi cél érdekében hiánytalanul felhasználásra kerültek. 

 

A közhasznú közalapítvány megszűnése esetén a megmaradt alapítványi vagyont – a 

hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra 

kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

 

 

VII. 

 

Záró rendelkezések 

 

1. A bírósági nyilvántartásba vételt követően az alapító a közalapítvány 

megtételére tett szándékát nem vonhatja vissza. 

A közalapítvány alapító okiratát a Magyar Közlönyben és a Békés Megyei Hírlapban 

teszi közzé. 
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2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Civil tv., 

illetve a közalapítvány által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, 

valamint a kuratórium döntései az irányadók. 

 

A jelen alapító okiratot elolvasása és megértése után az alapító önkormányzat, 

mint akaratával mindenben egyezőt, helybenhagyólag írja alá. 

Békés, 2014. április    . 

 

 

 

 

                                 Békés Város Önkormányzata 

                                 alapító 

                                 képv.: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Ellenjegyzem és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi VLXXXI törvény 38.§.(2) 

bekezdése alapján egyben igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos 

tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat azon rendelkezései 

megváltozására tekintettel volt szükség, mely rendelkezések félkövér, dőlt 

betűkkel kerültek szedésre.  

Békés, 2014. április     . 

 


