
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
 
Kenderes Város Önkormányzata 234/1998.(XI.26.) számú határozatával elhatározta, hogy a 
módosított 1959. évi IV. tv. 74/G. §-ában foglaltakra, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésére tekintettel közfeladat ellátásának folyamatos 
biztosítása céljából Közalapítványt hoz létre. 
 
 
1. Alapító:   Kenderes Város Önkormányzata 
 
2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 
 
3. Közalapítvány székhelye: 5331. Kenderes, Szent István út 56. 
 
4. Közalapítvány célja (az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontban felsoroltaknak megfelelıen): 
 

1. Egészségmegırzés, betegségmegelızés 
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés 
5. Kulturális tevékenység 
10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 
14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sport tevékenység kivételével 
 
 
5. Az alapítványi vagyon: 
 
 Az alapítvány induló vagyona az alapító által befizetett 300.000 Ft, azaz Háromszázezer 

forint készpénzbıl áll. 
 
 Az alapító térítésmentesen az alapítványnak biztosít egy irodahelyiséget Kenderes, Szent 

István út 56. számú irodaépületében. 
 
 Az alapítvány forrásai: 
 

a) Az alapítványi célra fordított vállalkozásból származó eredmény. 
b) Az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai. 
c) Az egyéb forrásból származó bevételek, és az alapítványi célokat szolgáló kiadások 

különbözete. 
d) Az alapító további hozzájárulása az alapítványhoz. 

 
 
6. Alapítványi szervezet: 
 
 Az alapítvány kezelı szerve és egyben képviselıje a kuratórium. Az alapítvány 

kuratóriuma – a hatályos jogszabályok és jelen okirat keretei között – meghatározott 
ügyrend alapján végzi feladatát az alapítványi célok megvalósítása érdekében. 

 Az alapítvány biztosítja a célhoz kapcsolódó legszükségesebb személyi és tárgyi feltételek 
kiadásait. 
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- Az alapítvány vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. 

- Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
A kuratórium tagjainak száma 9 fı, mely elnökbıl, titkárból és tagokból áll. A kuratórium 
valamennyi tagja a város polgára, közülük 2 fı az alapító képviselı-testületének tagja. 
A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki határozatlan idıre. 
Amennyiben a kuratórium tevékenységével a közalapítvány céljait veszélyezteti, az 
alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelıként más szervet, jelölhet ki. 
 
Az alapítvány  kuratóriumának tagjait az alapító okirat melléklete név szerint felsorolja. 
 
A kuratórium nevében az elnök kötelezettségvállalásra jogosult. Az alapítvány 
mőködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a kuratórium titkára látja el. A 
kuratórium mőködésével kapcsolatos részletes szabályokat szabályzatában maga 
határozza meg. 
 
 
A Kuratórium jogköre: 
 
 
- Képviseli az alapítványt. 
- Kezeli az alapítványi vagyont és rendelkezik vele, minden olyan mőveletet elvégeztet, 

amely a vagyon használatát, hasznosítását, megırzését és gyarapítását szolgálja.  
A rendelkezésre álló vagyonból saját mőködése körében is befektethet, de azt 
befektetésként máshol is felhasználhatja, elsısorban vagyongyarapítási céllal. 

- A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a mőködéshez szükséges 
tárgyi feltételek javítására fordítja. 

- Dönt az alapítványhoz való csatlakozási ajánlat elfogadásáról, ha annak feltételei az 
alapítványi célok kiegészítését, továbbá a kedvezményezettek körének szélesítését 
jelentenék, abban az esetben csak olyan döntést hozhat, amely nem sérti az eredeti 
célokat. 

- Dönt az éves beszámoló elfogadásáról, melyet minısített szótöbbséggel fogad el. 
 
A megállapodást az alapítvány nevében a kuratórium elnöke és titkára írja alá. Az alapító 
a kuratórium ellenırzésére 3 tagból álló Ellenırzı Bizottságot hoz létre, kiknek nevét és 
lakcímét az alapító okirat melléklete tartalmazza. Az Ellenırzı Bizottság rendszeresen 
végez ellenırzést, a kuratórium gazdálkodását illetıen. Az ellenırzés kiterjed évente az 
induló vagyon meghatározott részének szabályszerő és célszerő felhasználására, valamint 
a támogatásokkal történı gazdálkodásra. Az Ellenırzı Bizottság ellenırzéseit 
rendszeresen, illetve céljelleggel végzi, az általuk elkészített ellenırzési ütemtervnek 
megfelelıen. Az ellenırzés megállapításairól évente köteles az alapítót tájékoztatni. 
Amennyiben súlyos szabálytalanságot észlel, azt azonnal köteles az alapító felé jelezni. 
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Kuratórium Ügyrendje: 
 
A kuratórium kéthavonta, illetve szükség szerint ülésezik. Ülései nyilvánosak. Üléseire 
állandó meghívottak: 
 
a) Kuratórium tagjai 
b) Ellenırzı Bizottság tagjai 
c) Alapító képviselıje 
 
Az írásos meghívót az ülést megelızıen 5 nappal kell kézbesíteni az érintetteknek. 
 
A Közalapítvány tisztségviselıivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. 
A kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerő 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
A kuratórium döntéseinek végrehajtása, az alapítvány mőködtetése a kuratórium ülései 
között az elnök és titkár feladata, így mindketten jogosultak a vagyon kezelésére, 
utalványozására, gazdálkodási döntések és intézkedések megtételére. 
 
A kuratórium szükség szerint, de évente két alkalommal dönt az alapítványi célok 
megvalósítására vonatkozóan, az alapítványi vagyon adott évi részének felhasználásáról, 
esetleg pályázati rendszer alapján. 

 
 
7. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja 
 
 
 Az alapítvány kuratóriuma az alapítvány javára befolyt pénzösszeg függvényében dönt az 

alapítványi javak felhasználásának mértékérıl és sorrendjérıl. A vagyon felhasználása 
csak az alapítványi célok megvalósítását szolgálhatja. 

 
a) A közalapítvány vagyonából olyan fejlesztés és elképzelés nyerhet támogatást, amely 

összhangban van az alapítvány céljaival. 
 
b) A kezelı szerv pályázat vagy kérelem alapján dönt a támogatás odaítélésérıl. 

 
c) A közalapítványi vagyon elhelyezésére bankszámlát kell nyitni. Az alapítvány 

céljainak megvalósítására fel nem használt és vállalkozási tevékenység céljára le nem 
kötött vagyona a mindenkori legkedvezıbb feltételeket nyújtó bankbetétbe 
elhelyezhetı. 

 
d) A közalapítvány vagyona kizárólag az alapítvány céljai által meghatározott körben és 

módon használhatók fel. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt, döntéseit 
többségi határozattal hozza. A kuratórium az alapítvány vagyonának 
figyelembevételével dönt az évente felhasználható összeg mértékérıl úgy, hogy az 
induló vagyon legalább 50 %-a érintetlen maradjon. 
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8. Képviseleti és aláírási jog: 
 
 
Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el. Az alapítvány  képviselıje:  
Király Lászlóné 5331. Kenderes, Petıfi út 2 szám alatti lakos. 

 
 Az alapítvány cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel elıírt cégszöveg alá 

a kuratórium elnöke nevét önállóan írja alá a jelen alapító okirat aláírási címpéldányának 
megfelelıen. 

 
 Az alapítvány vagyona felett utalványozási joga csak a kuratórium elnökének és 

titkárának együttesen, illetve az elnök által írásban meghatalmazott két személynek van. 
 
 Aláírásra jogosultak: Király Lászlóné  5331. Kenderes, Petıfi út 2. 
     Bíró Csaba   5331. Kenderes, Kunhegyei út 20. 
 
 
9. Az alapítványhoz való csatlakozás feltételei: 
 
 
 Az alapítvány nyitott, bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy 

csatlakozhat hozzá, amennyiben 
- elfogadja az alapítvány alapító okiratában foglaltakat, 
- az alapítvány vagyonát bármilyen módon gyarapítja és 
- a kuratórium a csatlakozását elfogadja. 

 
 
10. Közalapítvány megszőnése: 
 
 
 Megszőnik a közalapítvány 

- törléssel, ha a céljai teljes egészében megvalósulnak, 
 
- ha a bíróság megszünteti, vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el, vagy ha 

céljainak megvalósítása lehetetlenné vált /az ügyészség keresete alapján/, az alapító 
kérelmére, ha a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, vagy más szervezeti 
keretben hatékonyabban megvalósítható, 

 
- a bíróság megszüntetheti, ha kezelı szerv tevékenységével a közalapítvány céljait 

veszélyezteti és az alapító a kijelölést nem vonja vissza, és kezelıként más szervezetet 
nem jelöl ki a bíróság felhívása ellenére. 

 
A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúságú 
jelentést készíteni. 
 
A közhasznúságú jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
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A közalapítvány megszőnése esetén az induló vagyon az alapítót illeti, az ezt meghaladó 
vagyonrészt pedig, hasonló célú alapítványok támogatására kell felhasználni. 
 
Az alapító jelen közalapítványt a „Kenderesi Krónika” helyi újságban teszi közzé. 
Ugyanebben a lapban teszi közzé évente a közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb 
adatait, valamint a közalapítvány megszőnését is. 
 
A közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság jóváhagyása után nem vonható 
vissza. 

 
 
11. Egyéb rendelkezések: 
 

 
Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági 
nyilvántartásba vétele szükséges. 

 Az alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. 
 
 Jelen alapító okiratot csak az alapító módosíthatja. 
 

Az alapítónak évente 2 alkalommal köteles beszámolni az alapítvány kezelıje munkájáról, 
az alapítványi vagyon felhasználásáról. 
 
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai, valamint a 
mindenkori pénzügyi hatályos rendelkezések az irányadók. 

 
 
 
 
K e n d e r e s , 2004. szeptember 22. 
 
 
 
 
 
        ……………………………………….. 
               Kenderes Város Önkormányzata 
          Képviseletében 
         Baranyi Mihály polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



1.számú melléklet 
 
 
 

A kuratórium tagjai: 
 
 
Király Lászlóné elnök  5331. Kenderes, Petıfi út 2. 
Bíró Csaba elnökhelyettes  5331. Kenderes, Kunhegyesi út 20. 
Szabóné Bóta Henrietta titkár 5349. Bánhalma, Ságvári E. út 88. 
Kuczeráné Sípos Judit tag  5331. Kenderes, Szent István út 75. 
Krokavecz László tag   5331. Kenderes, Dézsmakert 1. 
Dr. Nagy Éva tag   5331. Kenderes, Szent István út 33. 
Túri János tag    5331. Kenderes, Kossuth L. út 56/a. 
Darmosné Ö. Tóth Edit tag  5331. Kenderes, Vasút út 2/b. 
Ugrai József tag   5331. Kenderes, Vörösmarty út 2. 
 
 
 
Az Ellenırzı Bizottság tagjai: 
 
 
Tapasztó Szabolcs   5331. Kenderes, Szent István út 98. 
Dr. Ila Erzsébet   5331. Kenderes, Szent István út 62. 
Kiss Andrásné    5331. Kenderes, Vasút út 4/c. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


