
Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány

A l a p í t ó i  O k i r a t

Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete (8225 
Szentkirályszabadja,  Petőfi  S. u. 12.) a 21/1998. (VI.25.) számú határozatával létrehozott 
Szentkirályszabadja  Községért  Közalapítvány (Bejegyzési  határozat  száma  Veszprém 
Megyei  Bíróság  PK.  60139/1998/6.)  A l a p í t ó i  O k i r a t á t  a  Szentkirályszabadja 
Község  Önkormányzatának  Képviselő  -  testületének  111./2012.(XI.07.)   és  a  157./2012.
(XII.13.) számú KT.  határozatával módosította, melyeknek átvezetése után az alábbiakban 
leírtak tartalmazzák a módosítás utáni Alapítói Okiratot.

1) Az alapítvány neve: Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány

2) Az alapítvány székhelye: 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.

3) Az alapítvány célja, közhasznú tevékenysége:

Szentkirályszabadja  közigazgatási  területén  oktatási,  közművelődési,  kulturális,  sport, 
környezetvédelmi,  műemlékvédelmi,  népművészeti,  falusi  turizmust előmozdító, önálló, 
hagyományos vidéki életmód kialakítása, értékeinek ápolása, falu megújítási, fejlesztési 
célok megvalósításának támogatása.

Az alapítvány célja szerinti  közhasznú tevékenysége: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés,  kulturális  tevékenység;  kulturális  örökség  megóvása;  műemlékvédelem, 
természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem; gyermek - és ifjúságvédelem; határon 
túli  magyarsággal  kapcsolatos  tevékenység,  a hagyományos vidéki  életmód és az ehhez 
tartozó mezőgazdasági tevékenységek végzése.

4) Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint.
A Közalapítvány nyitott, ahhoz más természetes és jogi személyek csatlakozhatnak, feltéve, 
hogy az alapítvány céljainak megvalósítását nem csorbítja, illetve nem korlátozza.
A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.
A  Közalapítvány  nyitott,  így  azt  magyar  és  külföldi  természetes  és  jogi  személyek 
adományaikkal támogathatják.
A  Közalapítvány  számára  időhöz  és  feltételhez  kötött  felajánlásokat  is  lehet  tenni.  A 
felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt, döntéséről az adományozót értesíteni köteles.
A  Közalapítványi  pénzeszközök  felhasználása  során  az  adományozás  közvetlen  vagy 
közvetett előny megszerzésére nem irányulhat.
A felajánlás tárgya lehet: pénz, jogi tevékenység, ingó vagy ingatlan vagyon átruházása. A 
Közalapítvány  vagyonát  a  Kuratórium  a  Közalapítvány  céljainak  veszélyeztetése  nélkül 
betétben,  illetve  államilag  garantált  értékpapírban  elhelyezheti.  A  természetbeni 
adományokat a Kuratórium leltárba veszi. Deviza csak devizaszámlán helyezhető el.
A  Közalapítvány  működése  során  felhalmozott  vagyont  csak  az  alapítványi  célok 
megvalósítására és a Közalapítvány működtetésére lehet felhasználni.
A  Közalapítvány  gazdálkodásában,  beszámolójában  el  kell  különíteni  a  működésével 
kapcsolatos bevételeket, költségeket, a céljainak megvalósításával kapcsolatos bevételektől 
és költségektől.
A  Közalapítvány  kezelője,  a  Kuratórium  tagjai  e  tevékenységükért  díjazásban  nem 
részesülnek,  azonban  a  Közalapítvány  céljainak  megvalósítása  érdekében  végzett 
munkájukért költségtérítésben részesülhetnek.



A Közalapítvány pénzeszközeit és ilyen célú tárgyi javait igénybe venni közérdekű célokra 
előzetesen  meghirdetett  pályázatok,  feladatok  teljesítése  és  kérelmek  alapján  lehet.  A 
pályázatokat, feladatok teljesítését, kérelmeket és a díjazást a Kuratórium bírálja el.
A Közalapítvány bankszámlaszáma: 11748083-20019062-00000000, OTP Bank Nyrt.

5) Az alapítvány kezelő szerve:

A Közalapítvány pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat.
A  Közalapítvány  legfőbb  szerve  a  kuratórium,  amelynek  feladata  a  Közalapítvány 
rendelkezésére álló eszközökkel az alapítványi célok megvalósítása.
A kuratórium az alapítványi  célokat  az alapítványi  vagyon értékének megőrzésével,  a 
vagyon hasznosításával köteles megvalósítani.
Ennek keretében:

- jogosult  és  köteles  az  alapítványi  célokat  magukénak  vallók  csatlakozását 
elfogadni;

- jogosult  és  köteles  a  csatlakozási  szándék  nélküli  pénzügyi  és  természetbeni 
felajánlásokat  elfogadni  és  azokat  a  Közalapítvány  céljainak  megvalósítására 
fordítani a 4.pontban meghatározottak szerint.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve folytathat.
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a 3. pontban 
meghatározott tevékenységére fordítja.

5/A) A kuratórium tagjai:
A kuratórium öt tagból áll.

Elnök:  Kuthy Györgyi 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 28.
Tagok: Szakonyi Péter Károly 8225 Szentkirályszabadja, Radnóti u. 9/A.

Szalainé Raft Alexandra 8225 Szentkirályszabadja, Arany János u. 16.
Schleicher Veronika  8225 Szentkirályszabadja, Erdő sétány 20.
Szabó Péter  8225 Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 10.

5/B) A kuratórium működése:
A kuratórium szükség szerint, de éven legalább négyszer ülésezik.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium ülését a napirend közlésével az elnök hívja össze.
A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen mind az öt tag jelen van.
Az alapítványt érintő kérdésekben a kuratórium szótöbbséggel határoz.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, vagy
- a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A kuratóriumi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a hozott döntéseket, a 
döntések időpontját,  azok tartalmát és hatályát,  a támogatók és ellenzők számarányát.  A 
jegyzőkönyvet valamennyi jelenlévő tag aláírásával hitelesíti. A döntéseket az önkormányzat 
hirdetőtábláján  közzé  kell  tenni,  az  érintetteket  az  elnök  külön  írásban  értesíti  (postai 
küldemény formájában, tértivevénnyel)
A közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – az éves beszámolóba, a 
közhasznúsági  jelentésbe,  továbbá  a  Kuratórium  üléseinek  jegyzőkönyveibe  bárki 



betekinthet,  arról  feljegyzést  készíthet.  A  közalapítvány  által  nyújtott  támogatások 
igénybevételének lehetőségeiről,  a Kuratórium a polgármesteri hivatal  hirdetőtábláján való 
közzététellel tájékoztatja a lakosokat, a szolgáltatást igénybe venni kívánókat.
A Kuratórium minden évben a Közmeghallgatás keretében beszámol az alapítónak az előző 
évben  végzett  tevékenységéről  (az  alapítványi  vagyon  felhasználásáról,  pénzügyi 
helyzetéről,  a  felajánlások  felhasználásáról).  A  Képviselő-testület  által  jóváhagyott 
beszámolóit  és  egyéb  közérdekű  információit  a  helyi  újságban,  az  Önkormányzat 
hirdetőtábláján illetve Szentkirályszabadja Község honlapján is nyilvánosságra hozza.

6) Az alapítvány képviselete:

Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli, akit akadályoztatása esetén Szakonyi Péter 
Károly kuratóriumi tag képvisel.
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot a kuratórium elnöke és  Szakonyi 
Péter Károly  együtt gyakorolja.

7) Az alapítvány ellenőrző szerve:

A kuratórium működését a Felügyelőbizottság ellenőrzi.

7/A) A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság három tagból áll.

Elnök: Kovács Rita Felícia  8225 Szentkirályszabadja, Arany J. u. 28.
Tagok: Miskeyné Iván Rita 8225 Szentkirályszabadja, Erdő sétány 23.

Kovácsné Szabó Csilla 8225 Szentkirályszabadja, Erdő sétány 2/A.

7/B)  A Felügyelőbizottság működése:

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább egyszer ülésezik.
A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze.
A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
A Felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza.

8) Az alapítvány vezető tisztségviselőnek összeférhetetlensége:

Az alapítvány kuratóriumában, felügyelő bizottságában az alapító nem gyakorolhat 
meghatározó befolyást.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, tagja, könyvvizsgálója az a személy, aki
- A kuratórium elnöke, tagja;
- Aki az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik;

- Az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat);

- A fentiek hozzátartozója.

A  közhasznú  szervezet  megszűntét  követő  két  évig  nem  lehet  az  alapítvány  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 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.

9) A Közalapítványra egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Szentkirályszabadja, 2012.december 14.

         
 Iványi András

polgármester 


