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ALAPÍTÓ OKlRAT

!.

VlGÁNTPETEND kÖzség Képviselőtestülete a 6/1992.(ll1.31) számú határozatáv al a település
lakosságának legkülönbözőbb igényei kielégítésének elősegítés érdekében , létrehozza a

,,vtGÁNTpETEN D JöVőJÉÉRT" ALApíTVÁNyr

ll.

Az alapítvánv adatai:

7. Az alaPÍtó megnevezése: Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestülete
2. Az alapítvány elnevezése: Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány
3. Az alapítvány székhelye: 8293 Vigántpetend, Kossuth u, 32,
4. Az alapítvány jogállása: jogi személy
5. Az alapítvány jellege: nyílt, az alapítványho zbárki csatlakozhat

lll.

Az AIapítvánv célia:

vigántpetend községben elősegíteni alapítvány útján a község fej|ődését

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

lV.

Az Alapítvánv céliára rendelt vagvona:

Az AlaPÍtvánY induló Va8Yona 50.000,- Ft azazÖtvenezer Ft, amely összeget az Alapító a Bírósági
nyilvántartást követő 30 napon belül - mint alapítványi tőkét - ad át ingyenesen.



V.

Az Alapítvánv iellege:

L Az Alapítvány közhasznú szervezet

2. Az nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi magán- és jogi személy, jogo 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

vagyo ntá rgy megje lö lésével a ku ratóriu m ná l bejelenti.

3, Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében - azokat nem veszélyeztetve - vállalkozási

tevéke nységet folytat,

4. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a az alapító

o ki ratba n rögzített céljai e lé résére hasznosítja.

5. Az Alapítvány pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoknak

anyagi támogatást nem nyújt.

6. Az Alapítvány működése nyilvános.

Vl.

Az Alapítvánv szervezete:

Az alapítványivagyon célnak megfelelő felhasználásáért 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 elnöke, tagiai:

Bácsi Károly elnök 8293 Vigántpetend József A. u. 3.

Ács Szilvia titkár 8293 Vigántpetend, Kossuth u.4/3.

Futó Józseftag 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 54.

Józsa lstván tag 8293 Vigántpetend, .lózsef A. u. 1.

Kardos Tibor tag 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 1]..

Az elnök feladata, és iogköre:

- 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

felhasználásá hoz,
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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 legfontosabb feladata az Alapítvány vagyonának célnak megfelelő hasznosítása.

A Kuratórium az alaPÍtványi cél megvalósítása érdekében kimunkálja azokat a módszereket, amelyek
az ala pítványi vagyon felhasználásá hoz szükségesek.

Ennek keretében a kuratóriumot csak az alábbi szabályok kötik:

- Az AlaPÍtvánY tőkéjének csökkentéséhez a Kurató rium 2/3-ának támogató szavazata
szükséges.

- Egy naptári év alatt az Alapítvány év eleji tőkéje legfeljebb 9o%-kalcsökkenhet.
- 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 természetbenijuttatás
biztosítható, amely megfelel az Alapítvány céljának, és teljesítéséhez.

- Lehetőség van arra is, hogy válÍalatok, kisiparosok az Alapítvány részére munkát végezzen el,
és az elvégzett munkát az Önkormányzat mennyiségben, és minőségben, és értékben a
műszakifeladatot ellátó Ügyintéző útlán elismerje, és azokat az Alapítványhoz csatlak ózónak,
rendelőknek igazolja,

A Kuratórium az éves beszámolóját, valamint a közhasznúságijelentést a rendes ülésen hagyja jóvá.
Az Alapítvány köteles a közhasznúságijelentést a tárgyévet köüető évben, legkésőbb június 3o-ig
nyilvánosságra hozni.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a) aszámvitelibeszámolót
b) a költségvetési támogatás felhasználása
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) a cél szerintijuttatások kimutatást
e) a kÖzPonti kÖltségvetési szervtől, az elkülönített állami alapoktól, helyi önkormányzattól, a

telePÜlési Önkormányzatok társulásától, és m indenezek szerveitől kapott támogatás
mértékét

f) az Alapítvány képviselőjének nyújtott támogatások mértékét
g) a közhasznú tevékenységről szőlő rövid tájékoztatót

Vll.
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A nvilvánosság biztosítása:

Az Alapítvány működése, gazdálkodása nyilvános. Az elnök gondoskodik az alapítói okirat, a

döntések, beszámolók, jelentések Vigá ntpetend község Önkormányzata honla pjá n való
megjelentetéséről.

Vlll.

Az Ala pítvánv megszűnése:

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre, és akkor szűnik meg, ha céljai teljesültek, vagy a

mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak nem felel meg. Amennyiben az alapítványi cél

valamilyen okból meghiúsul, akkor az Alapítvány vagyona az alapítóra visszaszáll.

Záró rendelkezések

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény , az egyesülésijogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáről2OtL. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos pénzügyi rendelkezések az
irányadók.

Ezen a la pítói okirat a Veszprém i Tö rvé nyszékné l bejegyzésre köteles.

Az Alapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri eljogi személyiségét, és ezt követően kezdi meg

tevékenységét.

Vigá ntpeten d, 2OL4.I2.1I.
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