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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 431/2008. (X. 30.) határozatával döntött a 
Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány létrehozásáról. Az Alapítvány javára 20.000,-Ft-ot 
rendelt alapítói vagyonként. A képviselı-testület jóváhagyta az Alapító okiratot, amely megküldésre 
került a Békés Megyei Bíróságra, bírósági nyilvántartásba vétel céljából. 

A Békés Megyei Bíróság 2009. január 12-én kelt, Pk.60.138/2008/2. számú végzésével 
hiánypótlásra hívta fel az Alapítvány bírósági bejegyeztetését végzı ügyvédi irodát, és egyben az 
alapítót az alábbi okok miatt: 

a) A Polgári Törvénykönyv 74/C. § (3) bekezdése értelmében kizárt az alapító meghatározó 
befolyása a kuratóriumban. A bírósági nyilvántartásba vételre beadott alapító okirat szerinti 
kuratórium összetétele az alábbi lett volna: 

- elnöke: Tokai Ferencné tagóvoda vezetı,  
 - titkára: Farkas Istvánné tagóvoda vezetı-helyettes,  

- tagja: Izsó Gábor polgármester,  
 - tagja: Lakatos Gyuláné szülıi munkaközösség elnöke,  
 - tagja: Lakatos Gyula szülı 
  

A polgármester, mint az alapító Önkormányzat képviselıje nyilvánvalóan nem tekinthetı az 
alapítótól független személynek, azonban a Bíróság értelmezésében az óvoda vezetıi is 
függıségben állnak az alapítóval, mivel a munkáltatójuk a polgármester. A hiánypótlásra felszólító 
bírósági végzés szerint nem lenne akadálya annak, hogy Izsó Gábor polgármester tagja legyen az 
alapítványnak, illetve a fenti összetételő kuratórium álljon fel, azonban ehhez olyan feladatvállaló 
nyilatkozat benyújtása volna szükséges a bírósági nyilvántartási kérelemhez mellékelve, amelybıl 
kiderül, hogy a kuratóriumi tagok az alapítóval állnak-e munkaviszonyban, közszolgálati-, 
közalkalmazotti- vagy egyéb olyan jogviszonyban, amely függıséget eredményezhet. 

A nyilatkozatok alapján a Bíróság újra megvizsgálná kuratórium összetételét, és amennyiben 
azt látja, hogy az alapítótól nem független személyek alkotják a kuratórium többségét, elképzelhetı, 
hogy végül a kuratórium összetételének, és egyben az Alapító okiratnak újabb módosítására 
szólítana fel, ami tovább lassítaná az Alapítvány létrehozásának folyamatát. Emiatt célszerőnek 
látjuk már most módosítani az alapító okirat VI. fejezetének azon részét, mely a kuratóriumról 
rendelkezik az alábbiak szerint: 

 

- elnöke: Tokai Ferencné tagóvoda vezetı,  
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 - tagja: Lakatos Gyuláné szülıi munkaközösség elnöke,  
 - tagja: Kónyáné Vas Ildikó, szülı. 
 

b) A hiánypótlási felszólítás szerint szükséges az alapító okirat vagyon felhasználásra 
vonatkozó részének módosítása, kiküszöbölendı a IV. és V. pontban foglaltak közötti 
ellentmondást. Az alapító okirat IV. pontja szerint az Alapítvány céljaira az induló vagyont 
meghaladó vagyon használható fel, ezzel szemben az V. pont szerint a teljes vagyon az alapítványi 
cél megvalósítását kell szolgálja. A melléklet módosított alapító okirat-tervezetben a hiánypótlási 
felszólításnak megfelelıen olyan szabályozás került kialakításra, hogy az Alapítvány mőködésének 
megkezdéséhez szükséges induló vagyon felhasználható legyen a célok megvalósítására. 

c) Szükséges a módosítás amiatt is, mert a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. 
törvény17. §-a elıírja, hogy az alapító okiratnak tartalmaznia kell azt a rendelkezést, miszerint az 
alapítvány köteles befektetési szabályzatot készíteni, melyet a kuratórium fogad el. 

e) A Bíróság hiánypótlási végzése alapján amiatt is módosításra szorult az alapító okirat, 
mivel eredetileg nem tartalmazott az irat-betekintési jogosultságra, és gyakorlásának rendjére 
vonatkozó szabályozást. A módosított alapító okirat tervezet IV. fejezete már tartalmazza azt a 
rendelkezést, miszerint az alapítvány mőködése során keletkezett iratokba bárki betekinthet minden 
munkanapon, az Alapítvány székhelyén délután 13.00 és 15.00 óra között, elızetes idıpont 
egyeztetést követıen.  

Kérem a T. Képviselı-testülettıl a határozati javaslat, illetve a mellékelt módosított Alapító Okirat-
tervezet elfogadását. (Az Alapító Okirat-tervezet módosítással érintett részei vastag betővel szedve.) 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a jegyzıkönyv … számú 
mellékletét képezı Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány –Békés Megyei 
Bíróság hiánypótlásra felszólító végzésében foglaltaknak megfelelıen– módosított 
Alapító Okiratát. Egyben felhatalmazza polgármesterét, hogy az Alapítvány 
létrehozásához szükséges további intézkedéseket tegye meg, gondoskodjon a 
hiánypótlási felszólításban írt dokumentumok határidıben történı megküldésérıl a 
Békés Megyei Bíróság részére. 

Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. január 22. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 



Ügyszám: 3178/2008. 
Ügyintéz ı:  Dr. Balázs István 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) 

 
 

A Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért elnevezés ő Alapítvány létrehozásáról, 
 
amely alapján az 1./ pontban megjelölt alapító az 1 959. évi IV. törvény  
74/A. §.-a alapján jogi személyiség ő alapítványt hoznak létre az alábbiak 
szerint: 
 
 

I. 
Az alapítvány adatai 

 
1./ Az alapító neve, székhelye: 
 
Békés Város Önkormányzata 
5630 Békés, Pet ıfi u. 2.  
(képviseli: Izsó Gábor 5630 Békés, Babilon sor 21. szám alatti lakos, polgármester) 
 
2./ Az alapítvány elnevezése: 
 

Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 
 
3./ Az alapítvány székhelye: 5630 Békés, Hunyadi té r 1/1. 
 
4./ Az alapítvány id ıtartama: 
Az alapítvány az alapítók akarata szerint meghatáro zatlan id ıre jön létre. 
 
5./ Az alapítvány kezel ı szerve a kuratórium, tagjainak felsorolása lentebb  
történik. 
 

II. 
Az alapítvány célja  

 
Az alapítvány az alábbi cél elérésére, egyben a cél hoz szükséges 
feltételrendszer megteremtésére törekszik: 
 
- az óvodában nevelt gyermekek fejl ıdésének el ısegítése,  
- mővészetek iránti fogékonyság, érdekl ıdés feltételeinek megteremtése,  
- óvodai játékok fejlesztése,  
- az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megte remtése és annak 

el ısegítése, illetve ezek támogatása,  
- az óvoda játszóudvarának fejlesztése,  
- minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztés ét, m őködési 

feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen el ısegíti. 
 
Az alapítvány közhasznú szervezetként m őködik. 
 
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ p ontjában felsoroltak 
közül az alábbi tevékenységeket folytatja közhasznú  tevékenységként: 
 
 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret terjesztés, 
 5. kulturális tevékenység, 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság i érdekképviselet, 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszon y keretében megbízás 
alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 
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Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból részesülh et bármely harmadik 
személy.  
 
Az Alapítvány az általa meghirdetett és támogatott rendezvényekre vonatkozó 
információkat, valamint az igénybe vehet ı szolgáltatások módját 
nyilvánosságra hozza a helyi sajtóban, illetve napi lapokban. 

 
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közha sznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása 
során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesí t ı okiratban 
meghatározott tevékenységre fordítja. 
 

III. 
Az alapítvány induló vagyona 

 
Az alapítvány az alapító által az alapítvány rendel kezésére bocsátott 
induló vagyona: 20.000 Ft azaz Húszezer Forint. 
 
 

IV. 
Az alapítványi vagyon gazdálkodása 

 
Az alapítók az alapítványi vagyon gazdálkodása köré ben els ıdlegesen is 
kinyilvánítják, hogy az alapítvány nyitott, ahhoz v alamennyi magyar és 
külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármil yen magyarországi vagy 
külföldi közösség hozzájárulhat, ha az alapítványre ndelés céljaival 
egyetért és azt anyagi, vagy bármilyen más eszközze l támogatni kívánja, 
ennek elfogadásáról és felhasználásának módjáról az  Alapítvány kuratóriuma 
dönt. 
 
Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvá ny induló vagyona , 
valamint a kés ıbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, a vállalkoz ási 
tevékenység eredménye, pályázatokon elnyert összege k és azok hozadékai 
használhatók fel. 
Az Alapítvány az államháztartás alrendszereit ıl – normatív támogatás 
kivételével – csak írásbeli szerz ıdés alapján részesülhet támogatásban. A 
szerz ıdésnek tartalmaznia kell a támogatással való elszám olás feltételeit, 
módját. Az igénybevett támogatási lehet ıségeket, azok mértékét és 
feltételeit, megyei lap útján nyilvánosságra kell h ozni. 
 
Az alapítvány bevételeit képezik az alapítványhoz c satlakozók támogatásai, 
melyek megnyilvánulhatnak pénzben, vagy természetbe n, illetve pályázatokon 
nyert pénzösszegekben. 
 
 

V. 
Az alapítványi vagyon felhasználásának módja 

 
Az alapítvány mindenkori teljes vagyona az alapítvá nyi cél megvalósítását 
kell, hogy szolgálja. 
Az alapítvány vagyona mindenkor két részre osztandó : 
1./ az alapítványi törzsvagyonra,  
2./ a törzsvagyonon felüli vagyonra, amely az alapí tvány céljaival 
megegyez ıen, esetlegesen vállalkozáshoz társulhat. 
Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezel ı szervet (Kuratórium) 
illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyez heti, részvényekbe 
fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az 
Alapítvány céljait szolgáló jövedelmez ı vállalkozásokban részt vehet. Az 
alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapít vány pályázatokon részt 
vehet.  
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Az Alapítvány befektetési tevékenység végzése eseté n köteles befektetési 
szabályzatot alkotni, melyet a kuratórium fogad el.  Az Alapítvány e 
tevékenységét csak a befektetési szabályzat megalko tása után folytathatja.  
 
Az alapítvány gazdasági társaságnak nem lehet korlá tlanul felel ıs tagja. 
 
Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól 
független, azoknak anyagi és egyéb támogatást nem a d és nem fogad el. 
 
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés joga  a kuratórium elnökét és 
egy tagját illeti meg. 
 
Az alapítvány kuratóriuma az alapítvány m őködéséhez, illetve a vállalkozói 
tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása érdeké ben természetes 
magánszemélyeket bízhat meg, kiknek díjazása, illet ve költségtérítése 
mindenkor a kuratórium döntése alapján történhet me g. 
 
Adományban nem részesülhet alapító tag, kuratóriumi  tag, valamint olyan 
személy, aki az alapítvány számlájára befizetést es zközölt. 
 
A kuratórium tagjai a kuratóriumi tagságukhoz kapcs olódó, indokolt és 
igazolt költségek megtérítésén túl díjazásban nem r észesülhetnek. 
 
 

VI. 
Az alapítvány kuratóriuma, hatásköre, feladata, m őködési rendje 

 
Az alapítvány kezel ıje az erre a célra létrehozott kuratórium, amelynek  
hatáskörébe tartozik az alapítvány, kezeléséb ıl ered ı összes feladat. 
A kuratórium létszáma 3 /három/  f ı. 
A kuratórium tagjait az alapító a jelen okirattal j elöli ki. A kuratórium 
kijelölését az alapító visszavonhatja, ha tevékenys égével az alapítvány 
céljait veszélyezteti. Ez esetben köteles az alapít ó 30 napon belül új 
kuratóriumot kijelölni. 
 
A kuratórium tagjai: 
- Tokai Ferencné 5630 Békés, Zöldfa u. 17. 
- Lakatos Gyuláné 5630 Békés, Mátyás kir. u. 87. 
- Kónyáné Vas Ildikó 5630 Békés, Jókai u. 25. 
 
A kuratórium elnöke: Tokai Ferencné 
 
A kuratórium tagjai külön nyilatkozatban kinyilatko ztatták, hogy a 
kuratóriumi tagsággal kapcsolatosan, illet ıleg az alapítóhoz f őzıdı 
kapcsolatukban, valamint az 1997. évi CLVI. törvény  8-9.§-aiban 
meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.  
 
A kuratóriumban az alapító nem gyakorolhat meghatár ozó befolyást a vagyon 
felhasználásra vonatkozóan sem közvetve, sem közvet lenül.  
 
A kuratóriumi tagság megsz őnik: 
- a tagságról való lemondással, 
- az alapítvány megsz őnésével, 
- a kuratórium egységes visszahívása esetén, 
- a tag halálával. 
A kuratórium hatásköre és feladata különösen, gondo skodni arról, hogy az 
alapítvány az alapító által, az alapító okiratban r ögzített céloknak 
megfelel ıen mőködjön.  
A kuratóriumnak gondoskodnia kell arról, hogy az al apítvány megfelel ı 
nyilvánossághoz jusson és a vagyon gyarapodjon. 
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A kuratórium üléseit az elnök hívja össze, de a tag ok több mint felének 
kérésére kötelez ı összehívni.  
 
A kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
Az alapítványt Tokai Ferencné kuratóriumi elnök kép viseli.  
 
A Kuratórium elnöke a Kuratóriumi ülés összehívását  megel ızıen legalább 8 
nappal az érdekelteknek a napirendet írásban megkül di. Arra a tagok az 
ülésen észrevételt tehetnek, kérhetik annak kiegész ítését. Az ülésen a 
tagok a napirendet egyszer ő szótöbbséggel megszavazzák. 
 
A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik, az ü lésekr ıl 
jegyz ıkönyvvezet ı által leírt jegyz ıkönyvet kell felvenni. 
A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagokn ak több mint fele jelen 
van. 
A kuratórium döntéseit egyszer ő szótöbbséggel hozza. 
 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt a z a személy, aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat  alapján kötelezettség 
alól, vagy felel ısség alól mentesül, vagy bármilyen más el ınyben részesül, 
illet ıleg a megkötend ı jogügyletben egyébként érdekelt. 
Az alapítvány kuratóriuma határozatairól „Határozat ok tárát” köteles 
vezetni, a kezel ıszerv döntéseinek nyilvántartása érdekében. E 
nyilvántartásból a kezel ıszerv határozatának tartalma, id ıpontja, hatálya, 
illetve a döntést támogatók és ellenz ık számaránya, személye legyen 
megállapítható. A „Határozatok tára” vezetésér ıl a kuratórium elnöke 
köteles gondoskodni. A meghozott határozatot a kura tórium elnöke a 
határozat meghozatalát követ ıen, haladéktalanul bejegyzi a „Határozatok 
tárá”-ba a fenti módon. 
A kuratórium döntéseir ıl az érintetteket írásban értesíti a határozat 
meghozatalától számított 15 napon belül. A kuratóri um döntéseit az 
Alapítvány székhelyén kell kifüggeszteni. 
Az alapítvány m őködésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet mi nden 
munkanapon az Alapítvány székhelyén délután 13.00 é s 15.00 óra között, 
el ızetes id ıpont egyeztetést követ ıen. 
A kuratórium elnöke szervezi és összehangolja a kur atórium munkáját, a 
kuratórium elé terjeszti az éves munkaprogramot, el len ırzi a részfeladatok 
megvalósulását, vezeti a kuratórium üléseit és anna k jegyz ıkönyvét. 
A kuratórium elnöke az alapítvány éves m őködésér ıl a tárgyévet követ ı hó 
15. napjáig beszámol az Alapítónak és a kuratórium tagjainak. A beszámoló 
elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik. 
 
Az éves beszámolót az alapítvány - annak elfogadásá t követ ıen - székhelyén 
30 napra kifüggeszti. 
Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásá val egyidej őleg 
közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a 
Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illet ıleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 
Az alapítvány köteles a kuratórium által elfogadott  közhasznúsági jelentést 
a tárgyévet követ ı évben, legkés ıbb június 30-ig saját honlapján, ennek 
hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhet ı módon közzétenni. 
 
Amennyiben a kuratórium elnöke feladatainak ellátás ában tartósan 
akadályoztatva van, úgy ez esetben ıt a kuratórium egy tagja helyettesíti.  
 
A közhasznú alapítvány bármely okból való megsz őnése esetén az alapítványi 
vagyont - a fennálló fizetési kötelezettségek telje sítése után - a 
Kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen  nincs, vagy döntés nem 
születik, úgy hasonló célú Alapítvány támogatására kell fordítani. 
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Az Alapítvány felügyel ı szervet nem hoz létre, mivel az éves bevétele 
várhatóan nem éri el az 5.000.000 Ft-ot.  
 
A jelen alapítvány jogi személyiségét a Békés Megye i Bíróságnak a 
nyilvántartásba vételével nyeri el. 
 
Az Alapítvány közhasznú szervezetként való nyilvánt artásba vétele után az 
Alapítványt az Alapító nem vonhatja vissza. Az Alap ító az Alapító Okiratot 
- név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt eset ben módosíthatja. 
 
Alulírott alapító a jelen okiratot elolvasás és jó megértés után, mint 
akaratával mindenben megegyez ıt, helybenhagyólag írta alá. 
Békés, 2009. ……………………………………………………………….. hó …………………………. napján 
 
 
 
 
                               Békés Város Önkormán yzata 
                                      alapító 
 
 
 
Ellenjegyzem Békésen, 2009. …………………………………………………….. hó ………………………………. napján 
 
 


