
„Bátaszéki Árva Gyermekekért”  
 

Alapítvány   
 

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 
 

Alapító Okirat 1 
 
Bátaszék Város Önkormányzata (Továbbiakban: Alapító) Alapítvány létesítését határozta el a 
következık szerint:  
 

1. Az Alapítvány neve: „Bátaszéki Árva Gyermekekért” Közalapítvány 
2. Az Alapítvány célja:  

Bátaszék Város közigazgatási területén élı árva gyerekek szociális tevékenység keretében 
történı 

- közép és felsıfokú tanintézetek nappali tagozatán folytatott tanulmányainak anyagi 
támogatása,  

- nyelvtanulásának anyagi támogatása,  
- iskolai kirándulásokon, tanulmányutakon, tanulmányokkal összefüggı 

táborozásokon való részvételük anyagi támogatása 
A Kuratórium az alapítványi célok megvalósulása érdekében egyéni támogatást nyújthat, a 
nevelési intézetek tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulhat, és pályázatot írhat ki.2 

3. Az Alapítvány székhelye:  
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.  
Az Alapító hozzájárul, hogy székhelye az Alapítvány székhelye is legyen.  

4. Az Alapítvány induló vagyona:  
Az alapítvány induló vagyona 365.000.- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint, amelyet az 
Alapító az Alapítvány létesítését kimondó határozata meghozatalát követıen elhelyezett a 
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél az erre a célra megnyitott kamatozó 
betétszámlára.  
 
Az Alapítvány nyitott, így ahhoz bármely bel- és külföldi természetes vagy jogi személy, 
illetıleg jogi személyiség nélküli társaság csatlakozhat.  
Az alapítványi vagyon bıvíthetı a csatlakozók vagyoni (pénzbeni vagy dologi) 
adományaival vagy szolgáltatásaival.  
 
Az Alapító az Alapítvány létesítését nem vonhatja vissza.  
 
Az Alapítvány vagyona és annak hozadéka 1.000.- Ft maradványösszegig felhasználható.  
Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  
 

                                                           
1  A képviselı-testület a 33/1996.(III.27. ) ÖKH. számú határozatával hagyta jóvá. 
2 A képviselı-testület a 106/1998.(V.26.) ÖKH. számú határozatával egészítette ki. 



Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratában 
meghatározott tevékenységekre fordíthatja. 
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folyathat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.3 
 

5. Az Alapítvány kezelıje:  
Az Alapító a Közalapítvány vagyonának kezelését háromtagú kuratóriumra bízza.  
A Kuratórium elnöke:  
Osváth Istvánné sz. Szabó Lilla 
7140 Bátaszék, Gárdonyi u. 2. sz. lakos 
 
A Kuratórium tagjai:  
1. Kovács Józsefné sz. Futó Ágnes 

 7140 Bátaszék, Garay u. 42.  4 
 
2. Kemény Lajos iskolaigazgató 

7140 Bátaszék, Ady u. 26. 
 

 
A Kuratórium mőködésének ügyrendje:  
 
A Kuratórium évente legalább kettı ülést tart. Az ülések összehívásával kapcsolatos feladatok 
ellátásáért a Kuratórium elnöke a felelıs. Az ülésekre írásos meghívót kell eljuttatni10 nappal az 
ülés tervezett idıpontja elıtt a kuratórium tagjainak. A meghívón szerepelnie kell az ülés 
részletes napirendjének. A meghívóval együtt meg kell küldeni a napirendekhez tartozó írásos 
anyagot is. A Kuratórium ülése nyilvános. Az ülés tervezett idıpontját a Cikádor címő helyi 
lapban közzé kell tenni. A kuratórium az általa kiírt pályázatok elbírálásakor zárt ülést tarthat.  
 
A Kuratórium határozatképes, ha minden tagja jelen van. Döntéseit egyszerő szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.  
A kuratórium, ülésérıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a döntések 
tartalmát, idıpontját, hatályát, valamint a szavazás eredményét név szerint és számszerőleg.  
 
Az üléseken készült jegyzıkönyvbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 
A zárt ülésekrıl készített jegyzıkönyvet csak az érintettek tekinthetik meg.  
 
A kuratórium ülésén született döntésekrıl az érintetteket írásban kell tájékoztatni. 
 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, felelısség alól mentesül, vagy 
bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. A 
kuratórium elnöke, vagy tagja nem lehet Bátaszék Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
tagja, hozzátartozója.  

                                                           
3 A képviselı-testület a 106/1998.(V.26.) ÖKH. számú határozatával egészítette ki. 
4  Az 5/1. pont az 54/2003.(III.25.) KTH számú határozat 2. pontjával megállapított szöveg 



 
A Pénzügyi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, évente legalább kettı alkalommal ülést tart, 
melyen megtárgyalja a Közalapítvány mőködését és gazdálkodását érintı kérdéseket.  
A Pénzügyi Bizottság ellenırzı tevékenységéhez szükséges információk biztosításáért a 
Kuratórium elnöke felelıs. A Pénzügyi Bizottság tagja, tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási 
joggal részt vehetnek. 
 
A kuratórium elnöke és tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, esetleges költségeik 
megtérítését igényelhetik.  
 
A kuratórium évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót az alapítványi célok 
megvalósításáról. 
 
5/A. A Közalapítvány gazdálkodására vonatkozó szabályok 
 
A közalapítvány mőködésérıl és gazdálkodásáról éves beszámolót kell készíteni. A beszámoló 
elkészítéséért a kuratórium elnöke felelıs. A beszámolót a Kuratórium fogadja el a tagok 
mindegyikének egybehangzó döntésével. A beszámolót Bátaszék Város Önkormányzatának 
Pénzügyi Bizottsága véleményezi. Az éves beszámolót a Cikádor címő helyi lapban kell 
nyilvánosságra hozni.  
Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést kell készíteni. A jelentést 
a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. CLVI.tv. 19. §-ában foglaltak szerint kell elkészíteni. A 
közhasznúsági jelentés elkészítéséért a Kuratórium elnöke a felelıs. A jelentést a Kuratórium 
fogadja el, a tagok mindegyikének egybehangzó döntésével. A közhasznúsági jelentésbe bárki 
betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 5 
 
 

6. Az Alapítvány képviselete: 
 

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke: Osváth Istvánné 7140 Bátaszék, Gárdonyi u. 2. sz. 
alatti lakos jogosult önállóan képviselni.  
Az Alapítvány adminisztrációját megbízásos jogviszony keretében Turu Antalné végzi. A 
bankszámla feletti rendelkezésre Osváth Istvánné kuratóriumi elnök és Turu Antalné 
adminisztrátor együttesen jogosult.  
A kuratórium az egyes konkrét alapítványi célok megvalósítása érdekében jogosult 
pályázatot kiírni, valamint jogosult eseti és egyéni támogatásokat nyújtani.  
A pályázatok elbírálásához szaktanácsadók közremőködését igénybe vehetik.  
 
7. Az Alapítvány esetleges megszőnése esetén a vagyonmaradványt az alapítványi 

célokhoz hasonló célú, más alapítvány támogatására kell fordítani.  
8. Az Alapítvány érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.  
Az Alapítvány jogi személyiségét a nyilvántartásba vétellel nyeri el.  

                                                           
5 Az Alapító Okirat 5. pontja, valamint az 5/A. pontja a 168/1998.(VIII.25.) ÖKH. számú határozattal    
   megállapított szöveg. 



9. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, 
valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. vonatkozó szabályai 
irányadóak.6  

10. A közalapítvány a pártokból a jövıben is független, azoktól támogatást nem kap, 
országgyőlési képviselıt a jövıben nem állít, és nem támogat.7 

 
 
 
 
Bátaszék, 1996. évi március hó 27. napján.  
 
 
 
 Bognár Jenı sk. 
 polgármester 
 

 
 

                                                           
6 Az Alapító Okirat 9. pontja a 168/1998.(VIII.25.) ÖKH. számú határozattal megállapított szöveg 
7 Az Alapító Okirat 10. pontja a 168/1997.(IX.24.) ÖKH. számú határozattal megállapított szöveg.  


