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AL AP Í TÓ O K I R AT

Egységes szerkezetben a 2019. április 16-án elfogadott módosításokkal
(A 2019. április 16-i alapító okiratot módosító okiratban foglalt módosítással érintett részeket az okirat vastag,
dőlt karakterrel tartalmazza)
Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint alapító, tartós, közérdekű célra
KÖZALAPÍTVÁNYT
létesített az 1990. évi I. törvénnyel módosított Polgári Törvénykönyv 74/A §-a alapján, melynek alapító okiratát alapító
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelve az alábbi
tartalommal módosítva fogad el.
A közhasznú közalapítvány határozatlan időre létesül.

I.
A közhasznú közalapítványra vonatkozó általános rendelkezések
1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, székhelye,
nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye):
Dunaföldvár Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 733469, adószám: 15733469-2-17, KSH szám: 15733469-8411321-17, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2., képviseletében: Horváth Zsolt polgármester)
2. A közhasznú közalapítvány neve:
„Gyermekeink jövőjéért” Közalapítvány
3. A közhasznú közalapítvány székhelye:
7020 Dunaföldvár, Jókai Mór utca 7.
4. A közhasznú közalapítvány jogi személy.
5. A számlavezető fiók neve: Hungária Takarék Takarékszövetkezet
6. Számlaszám: 70600016 – 14000027
7. Az alapítói induló vagyon:
bocsátott.

20.000,- Ft, azaz húszezer forint készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre

II.
A közhasznú közalapítvány célkitűzései
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A dunaföldvári Óvodák igényes, magas színvonalú működéséhez szükséges tárgyi eszközök, felszerelések bővítése,
kiegészítése.
Az óvodai nevelő tevékenységhez szükséges szemléltetőeszközök gyarapítása.
Az óvodás korú gyermekek személyiségfejlesztéséhez szükséges játékok bővítése.
A közhasznú közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Országgyűlési képviselőjelöltet nem állit és nem támogat sem most sem a jövőben.
Az alapítvány szolgáltatásait a www.dunafoldvar.hu internetes honlapján nyilvánosan meghirdetett éves programja alapján bárki
pályázat útján igénybe veheti, ha részvételi költséget előre megtéríti és vállalja a rendezvényre vonatkozó szabályokat.
Az igényes pedagógiai munkához szükséges szakkönyvek, különböző technikai eszközök gyarapítása.
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III.
A közhasznú közalapítvány tevékenységei
1.

A közhasznú közalapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

Közhasznú tevékenység

Közfeladat

Jogszabályhely

1.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Óvodai ellátás

2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország
helyi
önkormányzatairól 13. §
(1) 6.

2.

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

Gyermekjóléti
gyermekvédelmi
szolgáltatások/ellátások

és 2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország
helyi
önkormányzatairól 13. §
(1) 8.

A közhasznú közalapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi további tevékenységeket végzi, amelyek nem közhasznú
tevékenységek:
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
Emberi és állampolgári jogok védelme.
2.

A közhasznú közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból a közhasznú közalapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.

3.

A közhasznú közalapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a
www.dunafoldvar.hu internetes honlapján és a közhasznú közalapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel
útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.dunafoldvar.hu
internetes honlapján és a közhasznú közalapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés
d.) pontja]

IV.
A közhasznú közalapítványi vagyon felhasználása:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

A közhasznú közalapítványi vagyon felhasználásáról jelen Alapítói Okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozó
adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei körött a Kuratórium dönt. Az alapító a Kuratóriumot felhatalmazza, hogy a közhasznú közalapítvány vagyonával gazdálkodjon és azt az alapítványi célok érdekében használja fel.
A közhasznú közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természete személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha a közhasznú közalapítvány céljával egyetért és azt pénzbeli, természetbeni
adománnyal, vagyonrendelkezéssel vagy bármely más módon támogatja.
Az alapítvány részére külföldi természetes és jogi személyek, illetve jogi személyisséggel nem rendelkező szervezetek külföldi
fizetőeszközben is teljesíthetnek befizetést a közhasznú közalapítvány számlájára. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem
válnak alapítóvá.
Az alapítványi vagyon felhasználásának módja:
a) A közhasznú közalapítvány céljának megvalósítására a közhasznú közalapítvány vagyona és annak hozadéka használható fel úgy, hogy a közhasznú közalapítvány vagyona 20 000 Ft alá nem csökkenhet.
b) A közhasznú közalapítvány vagyonát minden olyan módon fel lehet használni, ami közvetve vagy közvetlenül a közhasznú közalapítvány célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja.
A közhasznú közalapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli és gondozza.
A közhasznú közalapítvány vállalkozás tagja nem lehet. Vagyonának egy része vállalkozásba csak úgy fektethető, hogy az, az
alapítványi célok megvalósítását nem veszélyezteti.
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően a közhasznú közalapítványi
számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható úgy, hogy a közhasznú
közalapítvány vagyona 20 000 Ft alá nem csökkenhet.
A közhasznú közalapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján és pályázat kiírása útján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt, amely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bek. c.) pontjában foglaltak betartásával
történhet.
Ha a csatlakozó támogató javaslatot tett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy javaslata érvényesüléséről a kuratórium
gondoskodik.
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
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[Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]
10. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére
fordítja
[Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

V.
A közhasznú közalapítvány jellege:
1.

2.

A közhasznú közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor a közhasznú
közalapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem
minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a
kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
A közhasznú közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]

VI.
A közhasznú közalapítvány ügyvezető szerve:
1.

Az alapító a közhasznú közalapítvány vagyonának kezelésére hat természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító
fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

2. A kuratórium elnöke a 2019.04.16-tól 2022.09.25-ig terjedő határozott időtartamra:
Úr-Hosszú Edina Ilona született: Székesfehérvár, 1977.10.08.
anyja neve: Szűcs Mária Ilona
lakik: 7020 Dunaföldvár, Liszt Ferenc utca 49.
3. A kuratórium további tagjai a 2017.09.26-tól 2022.09.25-ig terjedő határozott időtartamra:
Kapitány Andrásné
született: Marcali, 1963.01.26.
anyja neve: Ősz Magdolna
lakik: 7020 Dunaföldvár, Puskás utca 33.
Viczainé Lajkó Anita

Tarafásné Deák Csilla

Varró Katalin

született: Dunaújváros, 1982.01.02.
anyja neve: Kövics Éva
lakik: 7020 Dunaföldvár, Szőlő utca 7.
született: Dunaújváros, 1968.04.29.
anyja neve: Kovács Margit
lakik: 7020 Dunaföldvár, Búzavirág utca 4.
született: Szekszárd, 1969.04.23.
anyja neve: Oláh Ilona
lakik: 7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 12.

A kuratórium további tagja a 2019.04.16-tól 2022.09.25-ig terjedő határozott időtartamra:
Bödéné Horváth Valéria született: Dunaújváros, 1966.10.01.
anyja neve: Rézman Mária
lakik: 7020 Dunaföldvár, Pipacs utca 5.
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.
Varró Katalin Kuratóriumi tag a Kuratórium elnöke távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel
ellátja a Kuratóriumi elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, önállóan képviseli a közhasznú közalapítványt. A Kuratórium
elnökének távolléte vagy akadályoztatása kizárólag az alábbi okokból állhat fenn:
a)

b)

a Kuratórium elnöke előzetesen írásban nyilatkozott arról, hogy mettől meddig terjedő időszakban lesz távol vagy akadályoztatva és ezen időszakra kifejezett írásbeli nyilatkozattal felhatalmazta Varró Katalin Kuratóriumi tagot a helyettesítésére, vagy
a Kuratórium elnöke okirattal igazoltan kórházi kezelés alatt áll.

Varró Katalin Kuratóriumi tag a Kuratórium elnökének helyettesítése során köteles a közhasznú közalapítvány alapítója és
vezető tisztségviselői, valamint a közalapítvánnyal jogviszonyba kerülő külső harmadik személyek felé okirattal igazolni a jelen
a) pontban foglalt vagy b) pontban foglalt helyettesítési ok fennállását.
4. A kuratóriumi tagok kijelölése határozott öt éves időtartamra szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak
elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
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a tag halálával,
lemondásával,
a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 61.§ (2) bekezdés i)
pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt
összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
d) a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással,
e) határozott időtartam lejártával.
5. A kuratórium biztosítja a közhasznú közalapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és
feltételrendszert. Dönt a közhasznú közalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
A közhasznú közalapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
6. A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
7. A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell a közhasznú közalapítvány nevét és
székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt
módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap
elteljen.
8. A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót a közhasznú közalapítvány honlapján, illetőleg a közhasznú
közalapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.
9. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább négy tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem
rendelkezik –egyszerű szótöbbséggel hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a
közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont]
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 közhasznú közalapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f)
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10. A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli a határozatnak a közhasznú közalapítvány honlapján történő közzétételével
egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont]
11. A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), amelyből a döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. [Ectv. 37.
§ (3) bekezdés a.) pont]
A kuratórium tevékenysége, illetve a közhasznú közalapítvány működése során keletkezett iratokba személyazonosságának
igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - a
közhasznú közalapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi
tag az igény bejelentését követő 8 napon belül a közhasznú közalapítvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.)
pont]
12. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
a)
b)
c)

VII.
Összeférhetetlenségi szabályok:
1.

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.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.

2.

A közhasznú közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
kuratóriumban.

3.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
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4.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő
bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy
törölte.
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. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]

VIII.
Felügyelő Bizottság:
1. A Felügyelő Bizottság elnöke:
Kiss Lajos Csaba

született: Székesfehérvár, 1976.04.15.
anyja neve: Telkes Mária
lakik: 7020 Dunaföldvár, Belső Kertek köze 34.

2. A Felügyelő Bizottság további tagjai:
Dr. Süveges Árpád Róbertné
született: Kalocsa, 1969.08.23.
anyja neve: Révész Éva
akik: 7020 Dunaföldvár, Templom utca 4.
Cziger János István
született:Dunaújváros, 1984.12.14.
anyja neve: Tompa Terézia Mária
lakik: 7020 Dunaföldvár, Püspök utca 16.
3. A Felügyelő bizottság három tagból (egy elnökből és további kettő tagból) áll, akiket az alapító határozott öt éves időtartamra
jelöl ki. Kuratóriumi tag nem lehet tagja a Felügyelő bizottságnak. Az alapító a Felügyelő Bizottság tagjait akként jelöli ki, hogy
egy fő Felügyelő Bizottsági elnököt és további kettő fő Felügyelő Bizottsági tagot jelöl ki. A Felügyelő Bizottsági tisztség az arra
a tisztségre megválasztott személy általi elfogadással jön létre.
A Felügyelő bizottság:
a) figyelemmel kíséri a közhasznú Közalapítvány alapszabályszerű és jogszerű működését,
b) ellenőrzi a közhasznú Közalapítvány pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja a közhasznú Közalapítványt.
A Felügyelő bizottság megállapítása és javaslatai alapján a közhasznú Közalapítvány vezetősége köteles megfelelő intézkedést
megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, és minderről a Felügyelő bizottságnak beszámolni.
A Felügyelő bizottság tevékenységéről jelentést tesz a Kuratóriumnak és az alapítónak.
A Felügyelő bizottság az üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja. A bizottság összehívásáról annak elnöke
gondoskodik.
A Felügyelő bizottság tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről az alapítónak évente beszámol. A Felügyelő
bizottság feladata a Kuratórium, valamint a jogszabályok, az alapító okirat, az alapítói határozatok és a kuratóriumi határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
A Felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú Közalapítvány
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő bizottság tagja a közhasznú Közalapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Kuratóriumot és az alapítót tájékoztatni,
valamint a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a Felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő
bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
4. Felügyelő bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre (Kuratórium tagjaira)
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a közhasznú Közalapítvány vezető tisztségviselője (Kuratóriumának tagja).
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Nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy Felügyelő bizottságának tagja
nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
A közhasznú közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Felügyelő bizottsági tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Felügyelő bizottságban.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet Felügyelő bizottsági tagja az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A felügyelő bizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
5. Az ülések megoszlását, gyakoriságát úgy kell meghatározni, hogy az alkalmas legyen a közhasznú közalapítvány és a
Felügyelő Bizottság feladatainak ellátására. A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer köteles ülésezni. A Felügyelő
Bizottság ülésére az elnök írásbeli meghívóval, a napirend közlésével az ülés előtt legalább 15 nappal hívja meg a tagokat,
amelynek igazolható módon kell történnie. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként történő kézbesítés vagy az átvétel elismertetésével történő kézbesítés. A meghívó tartalmazza a
közhasznú közalapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. Határozatképes a Felügyelő
Bizottság, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik –
mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza. Határozatképtelenség esetén
a megismételt ülést 30 napon belül köteles az elnök összehívni. A megismételt ülésre a Felügyelő Bizottság elnöke írásbeli
meghívóval, a napirend közlésével a határozatképtelen ülést követő 30 napon belüli időpontra, de az ülést megelőzően
legalább 15 nappal írásban hívja meg a tagokat a fent részletezett igazolható módon.
6. A Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat
alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A határozatképesség figyelembe vételének megállapításakor ezeket a személyeket figyelmen kívül kell hagyni.
7. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ülés
idejét, helyét, napirendjét, az ülésen elhangzottakat és meghozott határozatokat (azok tartamát, időpontját és hatályát) valamint
azt, hogy milyen szavazati aránnyal hozták meg a határozatot, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges, személyét). A jegyzőkönyvet annak hiteléül valamennyi jelenlévő Felügyelő bizottsági tag aláírja.
8. Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:
a) visszahívással;
b) a tisztségről való lemondással;
c)
a Felügyelő Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
d) határozott időtartam lejártával;
e) a Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
f) a Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
9. A Felügyelő Bizottsági tag megbízatásáról a közhasznú Közalapítványhoz címzett, a Kuratórium elnökéhez intézett
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni. A
Felügyelő Bizottsági tagság a lemondásról szóló nyilatkozat közhasznú Közalapítvány általi átvételének napján szűnik meg. Ha
a közhasznú Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Felügyelő Bizottsági tag kijelölésével, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az alapító, Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete a ……………………. KT számú határozatával elfogadott alapító okiratot módosító okiratban fogadta el.
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Alulírott alapító igazolom, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése alapján jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak. (ZÁRADÉK) A 2019. április 16-i alapító okiratot módosító okiratban foglalt
módosítással érintett részeket az okirat vastag, dőlt karakterrel tartalmazza.
Kelt: Dunaföldvár, 2019. év. április hó 16. napján

………………
Dunaföldvár Város Önkormányzata
képviseletében: Horváth Zsolt polgármester

Előttünk, mint tanúk előtt:
A tanú saját kezű aláírása:
______________________
A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:
_____________________________
A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:
____________________________________

A tanú saját kezű aláírása:
______________________
A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:
_____________________________
A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:
______________________________________

