„VIGÁNTPETEND JÖVŐJÉÉRT”
ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT

A 2014. december 11-i és 2015. február 20-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
( A módosításokat vastagított, dőlt betűk jelzik. )

Az alapító okirat módosítását a Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány alapítója a 2014. december 11.
ülésén a …….../2014., valamint a 2015. február 20. ülésén a ……/2014. számú határozatával
elfogadta.

ALAPÍTÓ OKIRAT
I.
VIGÁNTPETEND község Képviselőtestülete a 6/1992. (III.31) számú határozatával, hogy a település
lakosságának legkülönbözőbb igényei kielégítését elősegítse, létrehozza a

„VIGÁNTPETEND JÖVŐJÉÉRT” ALAPÍTVÁNYT

II.
Az alapítvány adatai:
1.
2.
3.
4.
5.

Az alapító megnevezése: Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestülete
Az alapítvány elnevezése: Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32.
Az alapítvány jogállása: jogi személy közalapítvány.
AZ alapítvány jellege: nyílt, az alapítványhoz bárki csatlakozhat.
III.

Az Alapítvány célja:
Vigántpetend községben elősegíteni alapítvány útján a község fejlődését.
Anyagi támogatással ösztönözni, segíteni, bátorítani mindazokat a magán- vagy jogi személyek
részéről induló vállalkozásokat, amelyek célja, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló vagyoni
eszközökön kívül – Vigántpetend község fejlesztését, infrastruktúrájának javítását, gazdasági erejének
növelését, az egészségügyi-, kulturális-, oktatási-, kereskedelmi-, és idegenforgalmi szolgáltatások
magasabb színvonalon történő kielégítését biztosítsák.
Az Alapító annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonának adományok révén történő gyarapodását
elősegítse, illetve hogy biztosítsa a meghatározott célra történő felajánlásokat a konkrét cél
megvalósításához az Alapítványon belül az alábbi kiemelt célokra határozza meg:
-

-

gazdasági szféra, magánvállalkozások – különös tekintettel a községben hiányt pótló
tevékenységekre, - idegenforgalom, munkahelyteremtő beruházások, infrastrukturális
fejlesztés;
oktatás, átképzés – és kulturális személyi és tárgyi feltételek javítása;
az Önkormányzat feladatát képező egészségügyi alapellátás javítása;
ifjúsági,- és diáksport, valamint a szabadidősport lehetőségeinek erősítése
kulturális élet és szolgáltatások fejlesztése, közművelődési valamint ismeretterjesztő
tevékenységek támogatása.
IV.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyona:
Az Alapítvány induló vagyona 50.000,- Ft azaz Ötvenezer Ft, amely összeget az Alapító a Bírósági
nyilvántartást követő 30 napon belül – mint alapítványi tőkét – ad át ingyenesen.
V.
Az Alapítvány jellege:
1. Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi magán- és jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, amennyiben:
- az Alapítvány alapító okiratában foglaltakat, elfogadja, illetve tudomásul veszi,

- az Alapítvány vagyonát bármely módon gyarapítja,
- a csatlakozás szándékát – névtelen befizetés kivételével – a felajánlott összeg, vagy
vagyontárgy megjelölésével a kuratóriumnál bejelenti.
A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak
alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szereznek, amelyek a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró, illetve az
alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.
3.
Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében – azokat nem veszélyeztetve – vállalkozási
tevékenységet folytathat.
4.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban
rögzített céljai elérésére hasznosítja. Gazdálkodó tevékenység alatt értendő azon tevékenységek
összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági
eseményt eredményeznek.
5.
Az Alapítvány pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában
az alábbiakat jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői
választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő
jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselőtestületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai
tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve
nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester
jelölése.
6.

Az Alapítvány működése nyilvános.

7. Az alapítványi vagyon felhasználási módjai: egyedi kérelem vagy pályázat alapján támogatás
valamint költség-hozzájárulás; az alapítvány saját működési költségei és projektköltségei;
ösztöndíj.
8. A közalapítvány gazdálkodásának speciális törvényi keretei:
a) A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
b) A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
c) 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.
VI.
Az Alapítvány szervezete:
Az alapítványi vagyon célnak megfelelő felhasználásáért, az alapítvány működésért 5 fős Kuratórium
felelős. A Kuratórium tagjait az Önkormányzat Képviselőtestülete választja meghatározatlan időre. A
Képviselőtestület bármikor új választást tarthat. A Kuratórium elnökét és titkárát évente megerősíti
tisztségében.

A Kuratórium legfontosabb feladata az Alapítvány vagyonának célnak megfelelő hasznosítása.
A Kuratórium az alapítványi cél megvalósítása érdekében kimunkálja azokat a módszereket, amelyek
az alapítványi vagyon felhasználásához szükségesek.
Ennek keretében a Kuratóriumot csak az alábbi szabályok kötik:
-

Az Alapítvány tőkéjének csökkentéséhez a Kuratórium 2/3-ának támogató szavazata
szükséges.
Egy naptári év alatt az Alapítvány év eleji tőkéje legfeljebb 90%-kal csökkenhet.
Az Alapítványhoz csatlakozó természetes, és jogi személyek feltételhez kötött adományai, ha
ezeket a Kuratórium elfogadta, csak a meghatározott célra, és módon használhatók fel.
Az Alapítvány részére pénzmaradványon túl minden olyan természetbeni juttatás
biztosítható, amely megfelel az Alapítvány céljának, és teljesítéséhez.
Lehetőség van arra is, hogy vállalatok, kisiparosok az Alapítvány részére munkát végezzen el,
és az elvégzett munkát az Önkormányzat mennyiségben, és minőségben, és értékben a
műszaki feladatot ellátó ügyintéző útján elismerje, és azokat az Alapítványhoz csatlakózónak,
rendelőknek igazolja.

A Kuratórium az éves beszámolóját a rendes ülésen hagyja jóvá. a közalapítvány működéséről az
alapítónak évente beszámol, és gazdálkodásának legfontosabb adatait minden évben
nyilvánosságra hozza az alapító honlapján. (www.vigantpetend.hu) A közalapítvány alapító
okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) szintén az alapító
önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok
Az alapítvány vezető tisztségviselői a Kuratórium tagjai.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait
személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az
alapító önkormányzat alkalmazottjai nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.

A Kuratórium tagjai:
Bácsi Károly elnök

8293 Vigántpetend József A. u. 3.

Ács Szilvia titkár

8293 Vigántpetend, Kossuth u. 4/3.

Futó József tag

8293 Vigántpetend, Kossuth u. 54.

Józsa István tag

8293 Vigántpetend, József A. u. 1.

Kardos Tibor

8293 Vigántpetend, Kossuth u. 11.

A Kuratóriumi tagok megbízatása ennek elfogadásával kezdődik és az alábbi esetekben szűnik
meg:
a.) lemondással;
A lemondást a Kurátor írásban köteles közölni az alapítói jogok gyakorlójával. Ha az alapítónak
nem volt módja új Kurátort kijelölni, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével, ennek
hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
b.) visszahívással;
A kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az
alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza a taggal írásban közölt, indokolással ellátott határozattal,
amely ellen a Kuratórium tagja Bírósághoz fordulhat. Erről a jogorvoslati lehetőségéről
visszahívást közlő határozatban tájékoztatni kell.
c) elhalálozással;
d) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
e) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az elnök feladata, és jogköre:
-

Biztosítja az Alapítvány képviseletét
Ellenőrzi az alapítványi vagyon célnak megfelelő felhasználását
Szükség esetén összehívja a Kuratóriumot
Biztosítja a Kuratórium tagjai részére a megfelelő információt az alapítványi vagyon
felhasználásához.

A titkár feladata
Az Alapítvány működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
Vezeti a szükséges nyilvántartásokat az alapítványi vagyon felhasználásáról
Az elnök, és titkár egymás után többször is megválasztható.
A Kuratórium tagjai díjazásban e tisztségük ellátásáért nem részesülnek, de a kuratóriumi
tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódó költségeik megtérítésére jogosultak.
VII.
A nyilvánosság biztosítása:
Az Alapítvány működése, gazdálkodása nyilvános. Az elnök gondoskodik az alapítói okirat, a
döntések, beszámolók, jelentések Vigántpetend község Önkormányzata honlapján való
megjelentetéséről.
VIII.
Az Alapítvány megszűnése:

Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet.
A közalapítványt - az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően - a bíróság
nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a

közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban
megvalósítható.
A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát a hitelezők kielégítése után - a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és
erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
IX.
Záró rendelkezések:
1. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a közalapítvány működési szabályait meghatározó
2006. évi LXV. törvény rendelkezései irányadóak.

A jelen, módosított alapító okirattal az alapító mindazon rendelkezéseket felülvizsgálta és
szükség szerint módosította, amelyek nem feleltek meg a 2014. március 15. napján hatályba
lépő Polgári Törvénykönyv szabályainak (Ptké. 11. § (1) bek.), s ezzel a felülvizsgálattal az
alapító döntött a Ptk. szabályaival összhangban álló továbbműködésről. (Ptké. 9. § (2) bek.)
Vigántpetend, 2014.12.11.

………………………………………………………………
Nemoda István polgármester
Vigántpetend község Önkormányzata
képviseletében
Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

…………………………………………………….

…………………………………………………………….

Cím:

……….............................................

…………………………………………………………….

Záradék:

Alulírott, az alapító képviselője igazolom, hogy a jelen alapító okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okirat 2014. december 11. és 2015. február 20. napján
elhatározott módosításai alapján hatályos tartalmának és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek.
Vigántpetend, 2015. február 20.

………………………………………………………………
Nemoda István polgármester
Vigántpetend község Önkormányzata
képviseletében

