Módosítva a 49/2010.(VI.29.) sz. határozattal
Az Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

ALAPÍTÓ OKIRAT
HATÁLYOS
Adásztevel Község Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény 74/G.
§-ában foglaltak alapján, határozatlan időre
KÖZALAPÍTVÁNY
létrehozását határozza el, a következő feltételek szerint:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) Alapító: Adásztevel Község Önkormányzata (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.)
2.) A közalapítvány neve: Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány
3.) A közalapítvány székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.
4.) A közalapítvány tevékenysége, célja:
4.1.) A közalapítvány közfeladatot ellátó, kiemelten közhasznú szervezet, tevékenysége a
közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.évi törvény 26.§. c.) pontjának 2.) alpontjában
meghatározott szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
4.2.) A közalapítvány célja az Adásztevel Község Önkormányzata által fenntartott Hetes
Szállást Biztosító Idősek Klubja folyamatos működtetéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása, a
Klub működési feltételeinek javítása, korszerűsítése, felújítása, férőhelybővítés esetén a
bővítés költségeinek finanszírozása.
Valamint Adásztevel településen élő idős emberek erkölcsi, társadalmi, anyagi
megbecsülésének elősegítése, számukra rendezvények szervezése, tartása, más szervek által
megrendezendő események támogatása pénzbeni és természetbeni formában.
4.3.) A közalapítvány célját elsősorban azáltal éri el, hogy a 4.2.) pontban jelölt célok
működésére a Magyar Köztársaság éves költségvetésében meghatározott, Adásztevel
Önkormányzatát megillető állami hozzájárulásból nem biztosítható kiadásokra a fedezetet –
részben vagy egészben biztosítsa.
5.) A közalapítvány induló vagyona 1.650.000 Ft, azaz Egymillió-hatszázötvenezer forint.

II.
A KÖZALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA, JELLEGE,
CSATLAKOZÁS A KÖZALAPÍTVÁNYHOZ
1.) A közalapítvány önálló jogi személy, a Veszprém Megyei Bíróság által történő
nyilvántartásba vétellel jön létre és kezdi meg működését.
Céljai és feladata teljesítése érdekében együttműködik minden olyan belföldi és külföldi
szervezettel, amely, illetőleg aki a közalapítványi cél elérésében, támogatásában munkálkodni
hajlandó.
2.) A közalapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat. Szervezete pártoktól független, pártoktól támogatást nem fogad el,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A közalapítvány az országgyűlési, megyei (fővárosi), helyi önkormányzati választásokon
képviselő-jelöltet nem támogatott és ezt a jövőre nézve is kizárja.
3.) A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felajánlással, pénzbeni, vagy
természetbeni juttatással, vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha a közalapítvány céljait és az
alapító okiratban foglaltakat elfogadja.
4.) A csatlakozás elfogadásáról, vagy visszautasításáról a közalapítvány kuratóriuma dönt. Ennek
során a kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről, személyről rendelkezésre
álló adatokat – célhoz kötött felajánlás esetén – a megjelölt célt mérlegei. A felajánlást a
kuratórium visszautasítja, ha annak elfogadása közalapítvány céljait sérti, veszélyezteti, vagy
a közalapítvány működését hátrányosan érinti.
III.
A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA, ANYAGI FORRÁSAI
1.) A közalapítvány vagyona az alapításkori vagyonból, illetőleg a működés során keletkezett
vagyongyarapodásból tevődik össze.
2.) A közalapítvány induló vagyona 1.650.000 Ft, azaz Egymillió-hatszázötvenezer forint.
3.) A közalapítvány anyagi forrásai:
a.) települési önkormányzati támogatás,
b.) csatlakozó belföldi és külföldi természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek befizetései, illetve vagyoni
hozzájárulásai,
c.) magánszemélyek rendelkezése alapján, a személyi jövedelemadó meghatározott %-a,
d.) a közalapítvány pénzügyi gazdálkodásából eredő pénzintézeti kamat és egyéb
tőkejövedelmek,
e.) pályázat útján nyert támogatások,
f.) adományok és egyéb támogatói befizetések,
g.) egyéb bevételek.

IV.
A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE
Az alapító jogköre
1.) Az alapító kizárólagos jogkörébe tartozik a kuratórium elnökének, tagjainak, a
felügyelőbizottság elnökének, tagjainak megbízása, visszahívása, a közalapítvány alapító
okiratának módosítása,
a jogszabály alapján az alapító jogkörébe tartozó döntés meghozatala.
A kuratórium
2.) A közalapítvány kezelői feladatait az alapító által felkért 5 tagú kuratórium látja el. A legfőbb
döntéshozó, képviselő, általános ügyintéző, vagyonkezelő szerv.
3.) A kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel és bízza meg határozatlan időre.
4.) A kuratórium tagjai:
Elnök: Somogyi Edit
Szül.: Pápa, 1960.október 10.
anyja neve: Balassa Irma
lakcíme: Adásztevel, Árpád u. 42.
Titkár: Tóth József
szül.: Sümeg, 1978. november 19.
anyja neve: Somogyi Mária Gyöngyi
lakcíme: Pápa, Muskátli u. 3.
Tag: Bódai Tibor
szül.: Pápa, 1959.szeptember 12.
anyja neve: Illés Ida
lakcíme: Adásztevel, József A. u. 29.

Tag: Somogyi Lászlóné
szül.: Pápa, 1959.szeptember 25.
anyja neve: Tóth Matild
lakcíme: Adásztevel, Kossuth u. 44.

Tag: Zeles Gézáné
szül.: Adásztevel, 1946. november 29.
anyja neve: Németh Erzsébet
lakcíme: Adásztevel, József A. u. 48.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
a.) lemondással,
b.) az alapító által történő visszahívással,
c.) a közalapítvány megszűnésével, megszüntetésével,
d.) összeférhetetlenség megállapításával,
e.) a kuratóriumi tag halálával.
5.) A kuratóriumi tag abban az esetben hívható vissza, ha törvényben vagy az alapító okiratban
meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, vagy a
kuratóriumban való maradása a közalapítvány céljainak elérését nagymértékben

veszélyeztetné. A visszahívás kizárólag az alapító joga.
6.) Amennyiben a kuratórium tagjainak száma bármely okból 5 fő alá csökken, annak
kiegészítésére az alapító jogosult.
7.) A kuratórium képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult. Akadályoztatása esetén a
kuratórium 2 megbízott tagja együttesen jogosult.
8.) A közalapítvány bankszámlája felett rendelkezésre jogosult személyek:
Somogyi Edit (szül.: Pápa, 1960.október 10., a.n.: Balassa Irma) Adásztevel, Árpád u.
42.szám alatti és Somogyi Lászlóné (szül.: Pápa, 1959.szeptember 25., a.n.: Tóth Matild)
Adásztevel, Kossuth u. 44.szám alatti lakos.
A kuratórium tisztségviselői
9.) A kuratórium tisztségviselőit, az elnököt és titkárt az alapító a kuratórium tagjai közül jelöli
ki.
10.) A kuratórium elnökének hatáskörét - tartós akadályoztatása esetén – a titkár korlátozás
nélkül
gyakorolja.
11.) A kuratóriumi tisztségről történő lemondás nem érinti a kuratóriumi tagságot.
A kuratórium működése
12.) A kuratórium feladata, hogy gondoskodjon a közalapítvány folyamatos működéséről, az
alapítványi célra rendelt vagyonának leghatékonyabb működtetéséről, mely nem lehet ellentétes
az alapító okiratban foglalt célokkal.
13.) A kuratórium
a.) szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tart ülést, amelyek nyilvánosak,
b.) üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti,
c.) üléseit legalább 8 nappal a kitűzött időpont előtt, írásban az elnök hívja össze,
d.) ülése határozatképes, ha az ülésen tagjainak több, mint a fele jelen van,
e.) határozatképtelensége esetén a kuratórium ülését 8 napon belüli időpontra, ugyanazon
napirendekkel ismételten össze kell hívni,
f.) ülését 2 fő kuratóriumi tag írásos indítványára – amely tartalmazza a napirendet -, az
indítvány benyújtásától számított 8 napon belüli időpontra össze kell hívni.
14.) A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, a megjelent tagok egyszerű szavazattöbbségével
hozza.
15.) A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a titkár írnak alá. A
döntéseik a jegyzőkönyvben évente 1. sorszámmal induló határozati formában jelennek meg: Pl.:
1/2001./XII.23./ kuratóriumi határozat
16.) A kuratórium elnöke nyilvántartást köteles vezetni a kuratórium döntéseiről az alábbiak
szerint:
Kuratóriumi határozat száma, időpontja; tartalma; hatálya> a határozatot támogatók, ellenzők,

tartózkodók számaránya; személye.
17.) A közhasznú szervezet működése során keletkezett iratanyagok nyilvánosak, azokba bárki
betekinthet.
A kuratórium döntéseit az érintettekkel ajánlott levélben, a nyilvánossággal Adásztevel
Önkormányzat hirdetőtábláján közli. Az alapítvány működésének módját, szolgáltatás
igénybevételének módját, alapító okiratát és a beszámolót Adásztevel Önkormányzatának
hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.
18.) A kuratórium tagjai az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatban nyilatkoznak arról, hogy a
jogszabályokban leszabályozott összeférhetetlenségi szabályokat ismerik, velük szemben kizáró
ok nem áll fenn:
a kuratórium tagja nem állhat az alapítóval alkalmazotti viszonyban, vagy más olyan viszonyban
sem, aemly – közvetlenül vagy közvetve – személyén keresztül a közalapítvány vagyonának
felhasználására meghatározó alapítói befolyás gyakorlását eredményezné, továbbá, hogy nem
töltött be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél – annak megszűntét megelőző 2 évben
legalább 1 évig – amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozás kiegyenlítése
nélkül szűnik meg, és a megszűnés óta nem telt el 2 év.
19.) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685.§. b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
20.) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a .) a kuratórium ügyrendjének meghatározása,
b.) a gazdálkodási elvek meghatározása,
c.) munkatervének, éves költségvetésének, beszámolójának és mérlegének elfogadása,
jóváhagyása,
d.) a támogatások odaítélésének kialakítása,
e.) dönt a közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról,
f.) megállapítja a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatát,
g.) a közalapítvány könyvelőjét megbízza.
21.)A kuratórium elnöke:
a.) biztosítja a közalapítvány és a kuratórium folyamatos működését,
b.) elkészíti az éves költségvetés tervezetét és azt a kuratórium ülése elé terjeszti
jóváhagyásra, c.) rendszeres kapcsolatot tart a települési önkormányzattal, a községben
működő társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel,
d.) előkészíti és előterjeszti a kuratórium hatáskörébe tartozó döntési javaslatokat.
22.) A kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de igényt tarthatnak e tisztség
ellátásával kapcsolatban felmerülő, szükséges és indokolt költségeik megtérítésére.
23.) A kuratórium a tevékenységéről évente beszámol az alapítónak, a gazdasági év lezárását
követő kettő hónapon belül, gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni. A

tájékoztató elkészítéséért a kuratórium elnöke a felelős.
A felügyelőbizottság
24.) A közalapítvány és a kuratórium tevékenységének ellenőrzését 3 tagú felügyelőbizottság
látja el.
Az alapító az elnökét és 2 tagját 4 éves időtartamra kéri fel.
A felügyelőbizottság
elnöke: Patak Károly
szül: Pápa, 1949. december 15.
anyja neve: Gáncs Emilia
lakcíme: Adásztevel, Ady u. 14/A.

tag: Oláh Gézáné
szül: Adásztevel, 1958.augusztus 16.
anyja neve: Horváth Margit
lakcíme: Adásztevel, Árpád u. 24.

tag: Nyulászné Ékes Marianna
szül.: Pápa, 1961.december 10.
anyja neve: Finta Marianna
lakcíme: Adásztevel, József A. u. 10.
25.) A felügyelőbizottság
a.) a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek (kuratóriumi döntések), az alapító okirattal,
ügyrenddel, jogszabályokkal való összhangját vizsgálja,
b.) vizsgálja a közalapítvány, a kuratórium éves gazdálkodását, a mérleget,
c.) jogosult célvizsgálatot tartani,
d.) jogosult a közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, üzleti könyveit, iratait, a
pénzkezelés és utalványozás rendjét vizsgálni,
e.) tevékenységéről – a kuratórium beszámolásának időpontjában – jelentést tesz az
alapítónak.
26.) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy megszűnik a felügyelő bizottsági tagság
a megbízási idő lejártával is.
A felügyelőbizottság működése
27.) A felügyelőbizottság maga állapítja meg működése rendjét, tevékenységét éves munkaterv
alapján végzi.
28.) A felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de igényt tarthatnak az e tisztség
ellátásával kapcsolatban felmerülő, szükséges és indokolt költségeik megtérítésére.
29.) A felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a kuratórium ülésein.
30.) A felügyelőbizottság elnöke kezdeményezheti a kuratórium elnökénél a kuratórium
összehívását, ha a tudomására jutott adatok, tények alapján lényeges kérdésben intézkedni
szükséges. A kuratórium elnöke ilyen esetben 15 napon belül köteles a kuratórium ülését
összehívni.
31.) A felügyelőbizottság célvizsgálatot folytat, ha a közalapítvány céljainak megvalósítását
veszélyeztetve látja, illetve ha erre az alapító felkéri.

V.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
1.) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a.) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b.) a közalapítvánnyal a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c.) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
a közalapítvány megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetnél is betölt.
VI.
A KÖZALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA
1.) A közalapítvány vagyonának elsősorban a hozama, de a tőkéje is felhasználható az alapító
okiratban meghatározott célokra. A felhasználásról a kuratórium dönt.
2.) A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzetének és anyagi forrásainak ismeretében az elnök
javaslata alapján évente dönt a közalapítvány céljaival összhangban lévő feladatok
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről és felosztásuk módjáról.
3.) Pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen
egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban megjelölt
célokra.
Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
- azt a törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás
részletes rendjét.
4.) A közalapítvány hitelt nem vehet fel, vagyonával nem vállalkozhat.
5.) A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott tevékenységére fordítja.
6.) A közalapítvány a kuratórium elnökének javaslata alapján, minden gazdasági év kezdete előtt
költségvetési tervet készít, amelyben tervezi a várható bevételeit és kiadásait, melyeknek
egyensúlyban kell lenniük.
7.) A közalapítvány a gazdasági év végével mérleget készít, melyet a helyben szokásos módon a
település hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni.

8.) Az alapító és a közalapítványhoz csatlakozók a közalapítványba befizetett összegeket és
egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza.
VII.
A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
A közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnésére a Ptk. 74/G.§. /9/ bekezdésében
foglaltak az irányadóak.
A közalapítvány megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – a közalapítványba
Adásztevel Önkormányzata által bevitt vagyonát Adásztevel Önkormányzata, a fennmaradó
közalapítványi vagyont az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány kapja azzal a feltétellel, hogy
köteles ezen alapító okiratban meghatározott célokra fordítani és erről a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.) A közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az
alapító okirat érvényességéhez a Veszprém Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétel
szükséges.
3.) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
közalapítványra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
A közalapítvány céljai elérése érdekében együttműködik az érintett állami, társadalmi
szervezetekkel és alapítványokkal.
4.) A bírósági nyilvántartásba vételt követően a közalapítvány alapító okiratát az önkormányzati
rendeletek kihirdetésével azonosan a települési önkormányzat hirdetőtábláján hozza
nyilvánosságra, ezzel teljesítve a Ptk. 74/G. §. /6/ bekezdésében előírt kötelezettségét.
Ezen módosított alapító okiratot Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az
alapító akaratával mindenben megegyezőt, a 86/2001./X.11./Kt.számú, a
105/2001./XI.19./Kt.számú, a 131/2005./XI.29./Kt.számú, a 131/2009./XI.24./ Kt.számú és a
49/2010./VI.29./Kt. számú határozataival elfogadta és a Képviselő-testület nevében a
polgármester aláírta.

Adásztevel, 2010. június 29.

Fodor Béla
polgármester

