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Csákvár Jövőjéért Közközalapítvány 

alapító okirata 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapító a 32/1999. (III.16.) Kt. számú 

határozatával tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott közalapítvány alapító okiratát a 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1.§-3:48. §-a,  a 3:378. §-3:404. §-a, továbbá az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az alapító neve, székhelye:  

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.  

Képviseli: Illés Szabolcs polgármester 

Lakcím: 8083 Csákvár, Tersztyánszky Ödön krt. 3.  

 

2. A közalapítvány neve: 

Csákvár Jövőjéért Közközalapítvány 

 

3. A közalapítvány székhelye: 

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.  

 

4. Az alapítói vagyon: 

 

Az közalapítvány nyilvántartásba vételekor 500.000.-  Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz, melyet az 

alapító az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Bicskei Fiókjánál megnyitott közalapítványi számlára 

történt befizetéssel  teljes egészében  rendelkezésre bocsájtott. 

 

5. A közalapítvány célja:  

 - A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, egészségkárosító  

környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.  

- Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése,    

intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi 

rehabilitációs szolgáltatások. 

- Véradások szervezése. 

- Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy. 

- Állategészségügyi feladatok.  

- A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet         

összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék 

megvalósulásának segítése.  

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.  

- Szociális ellátások biztosítása. 

- Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek 

tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának 

támogatása; művészeti intézmények/ lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések 

támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, 

megőrzésének segítése.  

- Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a 

helyi közművelődési tevékenység támogatása.  

- A kiemelt kulturális örökség védelme. 

- Az épített környezet alakítása és védelme.  

- A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása.  

- Településtisztaság, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés-, kezelés és ártalmatlanítás; 

hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem. 

- A közterület tisztántartásával és a lomtalanítással kapcsolatos feladatok.  

-  A helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,  
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- A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása- a  gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

érdekében.  

- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.  

- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek és 

ifjúsági sport. 

- Településüzemeltetés, közvilágításról való gondoskodás, közterületek kialakítása, fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás.  

- Közforgalom számára megnyitott út fejlesztése, fenntartása. 

- Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, továbbtanulásuk segítése. 

- Települési külkapcsolatok támogatása. 

 

A közalapítvány az közalapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

 

Közalapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, a közalapítványi tisztségviselő, az 

közalapítványi szervek tagjai, valamint ezek hozzátartozói érdekében.  

 

A pénzbeli, illetve az közalapítványi vagyonból, mint fedezeti forrásból származó természetbeni 

támogatandók köre: 

 

A kuratórium által kedvezményezettként megjelölt személyek.  

 

6. Az közalapítvány jellege: 

 

Az közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külhoni természetes és jogi személy {ideértve a 

jogi személyiséggel nem bíró szervezeteket is) bármikor a közalapítvány fennállása alatt tetszése 

szerinti (pénzbeli és természetbeni) adománnyal csatlakozhat. Az adományozó anonim hozzájárulást 

tehet. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat.  

 

A vagyon jótékony célú rendezvények bevételeiből is gyarapodhat. 

 

7. Az közalapítvány időtartama: 

  

Az közalapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

 

8. Az közalapítványi vagyon felhasználása: 

 

8.1. Az közalapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium  gazdálkodik. 

 A kuratórium a gazdálkodás körében, a vagyon növelése érdekében az közalapítványi cél  

megvalósításával közvetlenül összefüggő vállalkozási tevékenységet is folytathat. E vállalkozásnak 

azonban a közalapítvány mindenkori céljával összhangban kell lennie, és a vállalkozási tevékenység 

bevételét és eredményét teljes egészében az közalapítvány  céljainak megvalósítása érdekében 

használhatja fel. 

 

8.2. Közalapítványi célra az alapításkori vagyon, a vagyon kamata, és az alapítást követően a 

közalapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege, vagy a természetben nyújtott 

adomány fordítható.  

 

8.3. Az közalapítványnak készpénzben, vagy természetben nyújtott adományt, illetve a hasznot hajtó 

dolog hozamát bármelyik közalapítványi célra lehet fordítani, kivéve, ha a csatlakozó támogató 

kifejezetten megjelölte a támogatni kívánt célt. 

Ha a csatlakozó támogató rendelkezett adománya felhasználásáról, rendelkezése érvényesüléséről a 

kuratórium  gondoskodik. 
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8.4.  Az közalapítványi célokkal összhangban benyújtott egyedi kérelmek támogatásáról az  

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján – az alapítvány pénzügyi lehetőségeire tekintettel – a 

kuratórium  dönt. 

 

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 

egymillió forint (közvetlen és közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.  

Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt törvény vagy kormányrendelet 

lehetővé tesz és a pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 

elszámolás részletes rendjét.  

 

8.5. A közalapítványi célra fordítható vagyon célok szerinti felhasználásáról vagy a célok közötti 

átcsoportosításról, felosztásról a kuratórium dönt.  

 

8.6. A kuratórium az elfogadott pénzügyi tervben megjelölt forrásokat vagy a nem tervezett adományt 

– pénzügyi lehetőségeitől függően – pályázat útján osztja fel.  Ebben az esetben a pályázat kiírásáról 

és a pályázatok értékeléséről a kuratórium határozattal dönt.  

  

8.7. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek 

mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt 

pályázat). Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.  

 

8.8. A pályáztatás főbb szabályai: 

 

- Pályázat kiírására – az közalapítvány alapító okirata 5. pontjában megjelölt célokkal összhangban – 

a kuratórium pályázati felhívást jóváhagyó döntésének elfogadásától számított 5 napon belül kerül 

sor.  

- A pályázati felhívás közzétételének (kiírás) időpontja  a felhívás szövegének Csákvár Város 

Önkormányzata hivatalos honlapján történő megjelentésének napja.  

- A pályázat benyújtására rendelkezésre álló időtartamot a kuratórium határozza meg, azzal a 

korlátozással, hogy a pályázat benyújtásának végső határideje nem lehető később, mint a pályázati 

felhívás közzétételétől számított 30. nap 

- A pályázat elbírálásáról a kuratórium a benyújtás határidejének lejártát követő legfeljebb 15 napon 

belül határoz. A kuratórium üléséről jegyzőkönyv készül és a támogatásról szóló döntést a kuratórium 

határozatba foglalja.  

- A kuratórium elnöke köteles a pályázati támogatásról szóló határozatot a döntéshozataltól számított 

5 napon belül levélben megküldeni a pályázóknak, továbbá köteles a pályázati támogatásról készült 

összegző táblázatot ezzel egyidejűleg megjelentetni Csákvár Város Önkormányzata internetes 

honlapján.  

 

8.9. A pályázat kiírása és elbírálása során a kuratórium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a pályázati 

felhívás az alapítványi célokkal összhangban legyen, és a  megvalósítás is azokhoz szorosan igazodva 

történhessen.  

 

8. 10. A pályázati felhívás lényes tartalmi eleme, állandó kikötése a pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának lehetőségéről rendelkező rész, amelyről a kuratórium kizárólag egyhangú 

határozatával dönthet. Az eredménytelenné nyilvánító határozatot minden pályázó részére ki kell 

küldeni. A pályázati feltételeket – egyebekben – a kuratórium szabadon határozza meg.  

 

8.11. A pályázat elbírálása során a kuratórium a benyújtott pályázati anyagok tartalmát egyenként, 

illetőleg azokat egymással összehasonlítva is értékeli, majd vizsgálja a pályázatok 

megvalósíthatóságának realitását, esélyeit is. Ezt követően – tapasztalatait mérlegelve – dönt az egyes 

pályázatok támogathatóságáról, illetőleg a támogatás mértékéről. A kuratóriumnak törekednie kell a 

pályázati tartalmakhoz igazodó, arányos támogatás megítélésére.  
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9. Az közalapítvány ügyvezető szerve: 

 

9.1. Az alapító az közalapítvány vagyonának kezelésére 3 tagú kuratóriumot jelöl ki.  

 

A kuratórium elnöke:  
Csuta Andor 

Anyja neve: Krizsán Franciska 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Szent Vince u. 4.    

 

A kuratórium elnökhelyettese:  

Cséplőné Gönczi Veronika 

Anyja neve: Decmann Katalin  

Lakcíme: 8083 Csákvár, Dózsa Gy. u. 38.         

 

A kuratórium tagja: 
Kunstár Béla Mártonné 

Anyja neve: Koczor Irén 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Árpád u. 28.  

 

9.2. A kuratórium  kijelölése 5 évi határozott időre szól. 

A kuratórium elnökének, elnökhelyettesének és tagjának  kijelölési joga az alapítót illeti meg. 

 

A kuratóriumi tagság megszűnik:  

- határozott idejű megbízatás esetén  a megbízatás időtartamának lejártával;  

- visszahívással; 

- lemondással; 

- vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

- vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő 

korlátozásával; 

- vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

- a közalapítvány megszűnésével.  

 

9.3. A kuratórium  biztosítja az közalapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 

szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az közalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, 

illetve, visszautasításáról. 

 

9.4. A kuratórium  feladata ellátása során határozatait ülések tartásával hozza meg.  

 

A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az  elnök  az ülés időpontját megelőző 8 

nappal a napirend egyidejű közlésével írásban hívja össze.  

 

A meghívónak tartalmaznia kell 

- az alapítvány nevét és székhelyét,  

- az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 

- az ülés napirendjét.  

 

Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratórium ülésének összehívását a cél és az ok megjelölésével. 

Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 

intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, 

a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.  

 

A kuratórium ülései nyilvánosak.  

 

A kuratórium ülése határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van.  
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Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést 5 napon belül az eredeti napirendi pontokkal  

ismételten össze kell hívni.  

 

A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza.  

 

A kuratórium határozatainak meghozatalához, a javaslat elfogadásához a kuratórium legalább 2 

tagjának  „igen” szavazata szükséges. 

 

A Kuratórium tagjainak egyhangú határozta szükséges: 

- a csatlakozás tárgyában való döntéshozatalhoz, 

- az éves beszámoló jóváhagyásához. 

 

Az közalapítvány működéséről szóló éves beszámolót és a mérleget legkésőbb a tárgyév május 30. 

napjáig elfogadja és közzététel végett az OBH részére megküldi. A beszámoló és a mérleg 

jóváhagyásáról a  kuratórium dönt.  

 

9.5.  A kuratórium  döntéseit az érdekeltekkel írásban, közvetlenül, a határozathozataltól számított 3 

napon belül közli.  

 

9.6. A kuratórium tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.  

 

10. A felügyelő szervezet 

 

10.1.  Az alapító 5 évi határozott  időre három tagbál álló felügyelő bizottságot hoz létre. 

 

A  felügyelő bizottság elnökét és  tagjait az alapító jelöli ki.  

 

A felügyelő bizottság  elnöke: 

 

Zink Szmilkóné  

Anyja neve: Szabó Róza 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Bokréta u. 16.  

 

A felügyelő bizottság tagjai: 

 

Szöllősi Pál 

Anyja neve: Selmeczi Julianna 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Kálvária u. 47.  

 

Hembach Szilvia 

Anyja neve: Zántó Mária 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Gyümölcs köz 1.  

 

10.2. A felügyelő bizottság  ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg. 

  

10.3. A felügyelő bizottság  üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást bármelyik tag - az  

ok és cél megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti; ha az elnök a bizottság ülését nyolc  

napon belül nem hívja össze, annak összehívására a tag jogosult. 

 

10.4. A háromtagú felügyelő bizottság  akkor határozatképes, ha az elnök és a két tag jelen van. 

 

A felügyelő bizottság ülésén a tagok szavazással hozzák meg határozataikat. A határozathozatal nyílt 

szavazással történik.  

 

A felügyelő bizottság határozatainak meghozatalához legalább 2 tag  „igen” szavazata szükséges. 
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A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy  

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 

 

10.5. A felügyelő bizottság  ellenőrzi az közalapítvány ügykezelését, pénzgazdálkodását. Ennek 

keretében az közalapítvány tisztségviselőjétől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a kuratórium  valamennyi fontosabb jelentését, határozatát, 

továbbá a mérleget és vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke 

ismerteti; e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat. 

 

10.6. A felügyelő bizottság  tagjának felmentéséről az alapító dönt.  

 

11. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

11.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

A vezető tisztségviselő  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. 

 

11.2. Az közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet kuratórium 

elnöke, elnökhelyettese vagy tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem 

lehetnek többségben a Kuratóriumban.  

 

11.3. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 

ok áll fen, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az alapítvány vezető tisztségviselője.  

 

12.  A közalapítvány képviselete: 

 

12.1. Az közalapítványt általános és önálló képviseleti joggal a kuratórium elnöke – akadályoztatása 

esetén az elnökhelyettes -   képviseli.  

 

12.2. Bankszámla feletti rendelkezési jog: az alapító a közalapítvány nevében történő aláírásra és 

utalványozásra a kuratórium elnökét és elnökhelyettesét, valamint tagját hatalmaz fel, azzal, hogy az 

aláírás, illetve az utalványozás érvényességéhez két felhatalmazott személy együttes aláírása 

szükséges. 
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13. A közalapítvány átalakulása, megszűnése: 

 

13.1. A közalapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. A közalapítvány csak más alapítvánnyal 

egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.  

 

13.2. A közalapítvány megszűnik, ha 

- az alapítvány a célját megvalósította, 

- az alapítván céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más  

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy 

- az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

 

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítót intézkedés megtétele 

érdekében és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelő bizottsággal.  

 

Ha az alapító a megszűnési ok alapján 30 napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt 

követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési  okot. A bejelentési kötelezettség 

késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő kárkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel 

szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.  

 

13.3. 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. E kötelezettség teljesítése során az alapító a megszűnt 

közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységét saját alapítású költségvetési szervvé 

alakíthatja át a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával. Ennek 

során azonban gondoskodni kell annak a jogszabálynak a kiadásáról, amely tartalmazza a 

jogutódlással kapcsolatos és mindazon rendelkezéseket, amelyek a közalapítvány bírósági 

nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az érintett jogi személy további 

működésének folyamatosságát megfelelően biztosítják.  

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:1.§-3:48.§ rendelkezéseit az közalapítványokra vonatkozó eltéréssel, továbbá a 3:378.§-

3:404.§ rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit, továbbá az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló  2006. évi LXV. törvény rendelkezéseit  kell alkalmazni. 

 

Kelt Csákváron, 2015. 03.  17.  napján          

 

                                                                                           Illés Szabolcs 

                                                                                    polgármester, az alapító képviselője 

                              

Záradék: 

Alulírott dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvéd igazolom, hogy a létesítő okirat egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az 

egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat kiemelt, dőlt formátummal jelölt pontjainak 

változása adott okot. 

Ellenjegyzem Csákváron, 2015. 03. 17.  napján 

 

dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvéd 


