
Alapító Okirat  1 
 

(egységes szerkezetben) 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Az alapítvány elnevezése: Bátaszék város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi 
Közalapítványa a Polgári Törvénykönyv 74/G. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező 
közalapítvány. 

2. A Közalapítvány alapítója: Bátaszék Város Önkormányzat 

3. A Közalapítvány székhelye: Bátaszék, Szabadság u. 4. 

 

4. A Közalapítvány a cél szerinti közfeladatát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény rendelkezése szerint kiemelkedő közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el, melyet 
Bátaszék város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdése alapján köteles ellátni. 
A közhasznú társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Cikádor 
helyi újságban teszi közzé. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

5. A Közalapítvány cél szerinti közfeladat ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket 
folytatja: 
 

a.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2011. évi CXC. törvény 2. § 
(3) bek., a 4. § (1) a) – u) pontja, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 6. és a 23. 
§ (5) bek. 10. pont), 

b.) kulturális tevékenység (1991. évi XX. törvény 121. § a) – b) pontja, a 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont, a 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bek.), 

c.) kulturális örökség megóvása 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bek 13. pont és a 23. 
§ (5) bek. 17. pont, a 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bek.), 

d.) műemlékvédelem (a 2001. évi LXIX. törvény 61/B. § (3) bek, az 1997. évi LXXVIII. 
törvény 57/A. § (2) bek.) 

e.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység 2011.évi CLXXXIX. törvény 115. § a) – i) pont, 
a 163. § (1) bek.), 

f.) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe 
vehető – szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX. törvény 6. 2 

 
 II. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA 
A Bátaszék városban a helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási, közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények működési feltételeinek javítása, a város területén levő műemlékek 
védelme, fenntartásának biztosítása, művelődési, kulturális és közgyűjteményi 
intézményrendszer megteremtéséhez támogatás nyújtása, a településen élő népcsoportok 
tárgyi emlékeinek, néprajzának, állandó kiállításához szükséges feltételek anyagi támogatása. 

A Közalapítvány célja elsősorban: 

 közreműködik a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények jobb 
működési feltételeinek megteremtésében, 

                                                
1   az alapítványt Bátaszék város Képviselő-testülete a 139/2003.(IX.11.) KTH számú határozatával  

    fogadta el 
2   az 5. pont a 75/2013.(IV.23.) önk.-i határozattal megállapított módosítás szövege.  

    Hatályos 2013. május 1-jétől. 
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 elősegíti a közoktatási intézmények számára a diákok oktatásához szükséges előírt 
kötelező taneszköz jegyzékben felsorolt eszköz beszerzések mielőbbi megvalósulását  

 támogatást nyújt a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények  épület 
fejlesztési, felújítási feladatainak megvalósításához ; 

 Anyagi támogatás nyújtása ahhoz, hogy a fellelhető néprajzi, ipartörténeti, helytörténeti 
tárgyak a helyi művelődési ház tulajdonában kerülhessenek  

 

 Bátaszék város népcsoportjainak, népi kultúrájának, e népi kultúrát művelő 
hagyományőrző csoportjainak támogatása, mind az időszakonkénti rendezvények 
megtartásához, mind pedig népviseletük ruhatárának pótlására 

 a város területén lévő műemlékek és országos jelentőséggel bíró épületek 
állagmegóvásához források biztosítása  

 

CSATLAKOZÁS A KÖZALAPÍTVÁNYHOZ 

A Közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni 
értékű felajánlással bárki csatlakozhat. 

 

III. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA 

Az alapító 1.000.000 Ft összegű induló támogatással biztosítja az alapítványi célok 
megvalósulását. 

A Közalapítvány vagyona növekedhet az alapítványi vagyon hozadékával, valamint a 
csatlakozás során felajánlott vagyon elfogadásával is. 

A közalapítványi vagyon az Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának 
finanszírozására és a Közalapítvány működési költségeinek fedezésére a használható fel. 

IV. A KÖZALAPÍTVÁNYI VAGYON KEZELÉSE 

A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a 
Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos 
technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be. 

V. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK FELHASZNÁLÁSA 

5.1. A Közalapítvány céljainak megvalósítására a közalapítványi induló vagyon és hozadékai,  
és a felajánlott vagyon használhatók fel. 

A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának a közalapítványi célok megvalósítására irányuló 
hasznosítására vonatkozó javaslatokat figyelembe véve, s az Alapító Okiratban rögzített célok 
szellemében, az általa kiírt pályázat alapján összegszerűen dönt a támogatások odaítéléséről, 
azok mértékéről és formájáról. 

5.2. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden évben két 
alkalommal – amikor rendelkezésre áll az ehhez szükséges pénzügyi forrás - dönt a céljai 
között felsorolt feladatok végrehajtásához és a működési költségeinek fedezésére 
felhasználható pénzeszközök mértékéről.  3 

5.3. A Közalapítvány vagyona nyilvántartásának és a gazdálkodása eredményéről történő 
beszámolás alapvető szabályai: 

                                                
3  az V. fejezet 5.2. pont a 224/2013.(XII.19.) önk.-i határozattal elfogadott módosítással megállapított  

    szöveg. Hatályos 2014. január 1-jétől. 



a) A Közalapítvány az Alapító által a Közalapítvány céljára rendelt pénzeszközt induló 
tőkeként köteles kimutatni. Tőkeváltozásként kell kimutatni az alapítványi célú 
tevékenység eredményét és az Alapító rendelkezése szerint vagyonként átadott 
pénzeszközt. 

b) A Közalapítvány bevételeit és kiadásait a jogszabályokban előírt szerinti 
részletezésben, elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

c) A Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít a 
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 

d) A Közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítványi 
célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint a Közalapítvány 
működési költségeit. 

 
e) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez; 
 

f) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja; 

 

5.4. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

VI. A KÖZALAPÍTVÁNY MÛKÖDÉSE 

6.1. Az Alapító dönt a Kuratórium tagjainak határozott idejű  megbízásáról, visszahívásáról, a 
Kuratórium elnökének és titkárának a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és 
visszahívásáról; a Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról. 

6.2. A Közalapítványt a Kuratórium kezeli. A Kuratórium tagjai természetes személyek. A 
Kuratórium 5 tagból áll. 

A Kuratórium tagjai 2015. december 31-ig: 4 

Sági Lajosné  5 

Herendi János 

Kiss István Lászlóné 

Kalmár Éva  6 

Kőmüvesné Monigl Zsuzsanna  7 

A Kuratórium elnöke: Sági Lajosné 

A Kuratórium titkára: Kőmüvesné Monigl Zsuzsanna 

6.2.1. A kuratóriumi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével, a tisztségről 
történő lemondással és a kuratóriumi tisztségből való visszahívással. 

                                                
4  a dőlt betűs rész a 252/2010.(XII.21.) önk.-i határozattal megállapított szöveg. 

   Hatályos 2011. január 1-jétől. 
5  a tagot a 223/2013.(XII.19.) önk.-i határozat 1.) pontja választotta meg 2014. január 1-jével,  

   egyidejűleg hozzájárult kuratóriumi elnökké választásához. 
6  a tagot a 223/2013.(XII.19.) önk.-i határozat választotta meg 2014. január 1-jével. 
7  a tagot a    /2014.(VI.12.) önk.-i határozat választotta meg 2014. július 1-jével, egyidejűleg  

   kuratóriumi titkárrá választotta. 
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Nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja az a személy, aki a Felügyelő Bizottság elnöke vagy 
tagja, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, továbbá aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül 
- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve a fentiekben  meghatározott személyek Ptk. szerinti 
közvetlen hozzátartozója. 

A kuratóriumi tagság megszűnik a Közalapítvány megszűnésével, a megbízatás lejártával, a 
tag halálával, lemondásával, illetve a tag visszahívásával. 
 
A Kuratórium tagjai a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. 
A Kuratórium titkára számára a Kuratórium tiszteletdíjat állapíthat meg, amelynek mértékéről 
ugyancsak a Kuratórium dönt. 

6.2.2. A Kuratórium működése: 

A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést az 
elnök hívja össze írásban, melyről szóló meghívót öt nappal az ülés tervezett időpontját 
megelőző kézbesítéssel a napirendi pontok megjelölésével kell az érintettek részére 
megküldeni. A Kuratórium ülésének összehívását a kuratórium bármely három tagja is 
kezdeményezheti. A Kuratórium ülése nyilvános, annak időpontját a meghívó kibocsátásával 
egyidőben a  Bátaszék város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell a 
széles körben nyilvánosságra hozni. 
A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább négy tag jelen van. 8  A döntéshozatal 
szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén a szavazást az ülés végén meg kell 
ismételni. Ha ekkor is szavazategyenlőség keletkezik, akkor a kérdésben nem született döntés. 
9 A döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa  a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
 Amennyiben a Kuratórium ülése határozatképtelen, az ülést változatlan napirendi pontokkal 8 
napon belüli időpontra össze kell hívni. Ha a Kuratórium ülése egymást követő három 
alkalommal határozatképtelenség miatt döntésképtelen, a Kuratórium elnöke ezen helyzetről 
haladéktalanul köteles tájékoztatni az alapítót, felkéri, hogy alapítói jogkörében mérlegelve 
döntsön azon kérdésekben, hogy a kijelölt Kuratórium tevékenységével a Közalapítvány céljait 
veszélyezteti-e és szükséges-e változtatni a kijelölt kurátorok személyén.  

A Kuratórium üléseiről 8 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyért az elnök és a 
titkár együttesen felel. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak meg kell küldeni. A 
Kuratórium titkára az üléseken meghozott döntésekről számozott nyilvántartást vezet amelyből 
a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya  megállapítható. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel az elnök- a jegyzőkönyv 
elkészítését követő nyolc napon belül a határozat kivonat megküldésével – írásban közli, 
valamint a Cikádor c. helyi lapban nyilvánosságra hozza. 
 
A Kuratórium működésévek kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, abba a bárki előzetes 
bejelentkezés alapján a Titkárnál bele tekinthet. A Közalapítvány által az alapító okirat szerint 
nyújtható szolgáltatásait a polgár igénye szerint korlátozás nélkül veheti igénybe.  
 

                                                
8   e mondat a 146/2011.(XII.15.) önk.-i határozat a.) pontjával megállapított szöveg.  
    Hatályos 2012. január 01-jétől. 
9   e két mondatot beiktatta a 146/2011.(XII.15.) önk.-i határozat b.) pontja.  
    Hatályos 2012. január 01-jétől. 



A Kuratórium elnöke köteles az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Kuratóriumnak 
jóváhagyásra beterjeszteni. A közhasznúsági jelentésnek tartalmazni kell a számviteli 
beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített 
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a 
közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

6.2.3. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működésérôl, biztosítja az 
alapítványi vagyon gondos kezelését. 

Kizárólag a Kuratórium dönt: 

- a Közhasznúsági Jelentés elfogadásáról  

– a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről; 

 

6.2.4. A Közalapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel 
összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső 
pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg, térítés ellenében. 

A Kuratórium gondoskodik a pályázati feltételek meghirdetése és a megítélt támogatások minél 
teljesebb körű nyilvánosságának biztosításáról. 

A Kuratórium köteles a Közalapítvány működésérôl az Alapítónak legalább évente egyszer 
beszámolni és tevékenységéről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól évente egy 
alkalommal a Cikádor c. lapban nyilvánosságot tájékoztatni. 
 
A Kuratórium a Közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a 
Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az 
Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az alapító okirat módosítására. 

VII. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE  

A Közalapítványt a Kuratórium elnöke és titkára önállóan képviseli. A bankszámla feletti 
rendelkezéshez minden esetben két képviseletre jogosult személy együttes aláírása szükséges. 

VIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

8.1. Az Alapító a Közalapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és 
célszerűségének ellenőrzésére 3 tagú határozott időre megbízott Felügyelő Bizottságot hoz 
létre. A Felügyelő Bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapító 
kéri fel. 

A Felügyelő Bizottság tagjai a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére 
jogosultak. 

8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai 2015.december 31-ig: 10 

 Kovács Gyula Bátaszék, Diófasor 1.   11 

 Németh Ágnes Bátaszék, Hunyadi u. 11. 

                                                
10   a 8.2 pont dőlt betűs részét a 252/10.(XII.21.) önk.-i határozattal megállapított szöveg.  

    Hatályos 2011. január 01-jétől. 
11  a tagot a 223/2013.(XII.19.) önk.-i határozat 2.) pontja választotta meg 2014. január 1-jétől, 

     egyidejűleg a felügyelő bizottság elnökévé választotta. 
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 ifj. Gerhát János Bátaszék, Dolina u. 8.  12 

 

A Felügyelő Bizottság elnöke: Kovács Gyula     

8.3. A Felügyelő bizottság működése   

 A Felügyelő Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal 
ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze írásban, melyről szóló meghívót öt nappal az ülés 
tervezett időpontját megelőző kézbesítéssel a napirendi pontok megjelölésével kell az érintettek 
részére megküldeni. Az ülés összehívását a Felügyelő Bizottság két tagja – az ok és cél 
megjelölésével- az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök az ülést  nyolc napon belül nem hívja 
össze, annak összehívására a két tag is jogosult. A felügyelő bizottsági ülés határozatképes, ha 
az ülésen valamennyi megválasztott bizottsági tag jelen van. Döntései szótöbbséggel hozza. 

A Felügyelő Bizottság köteles a Közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan 
ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban 
meghatározott közalapítványi célokkal, valamint a Közhasznúsági Jelentés tartalmát. Az éves 
jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét 
és a mérleget. 

Jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-
gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. Jogosult a Közalapítvány 
ügyeiről felvilágosítást kérni, a Közalapítvány üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és 
utalványozás rendjét megvizsgálni. 

A Felügyelő Bizottság tagja tanácskozási joggal részt vehet a Kuratórium ülésén 

Tevékenységének eredményéről és a Közalapítvány működésérôl a Felügyelő Bizottság az 
Alapítónak évente jelentést tesz, melyről a Kuratóriumot tájékoztatja. 
 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Kuratórium elnöke vagy 
tagja, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, továbbá aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül 
- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve a fentiekben  meghatározott személyek Ptk. szerinti 
közvetlen hozzátartozója. 

A felügyelő bizottsági tisztség megszűnik a felügyelő bizottsági tagság megszűnésével, a 
tisztségről történő lemondással és a felügyelő bizottsági tisztségből való visszahívással. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a Közalapítvány megszűnésével, a megbízatás 
lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve a tag visszahívásával. 

 

IX. KÖNYVVIZSGÁLÓ   
 
A Kuratórium a Közalapítvány pénzügyeinek és a számvitel ellenőrzésére könyvvizsgálót bíz 
meg, akinek megbízatása három évre szól. 

A könyvvizsgáló köteles szükség szerinti időközökben a Közalapítvány könyveit megvizsgálni, 
és vizsgálatának eredményéről a Kuratóriumnak jelentést készíteni. 
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Nem lehet a Közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki a Kuratórium elnöke vagy tagja, 
aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, továbbá aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül 
- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve a fentiekben  meghatározott személyek hozzátartozója.   

A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a Kuratórium állapítja meg. 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

10.1. Az Alapító képviseletét a Közalapítvány tekintetében Bognár Jenő polgármester látja el és 
gyakorolja - az Alapító okirat módosításának kivételével - az Alapítót megillető jogosultságokat. 

10.2. A Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési 
képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 

10.3. A Közalapítványnak a Ptk. 74/G. § (9) bekezdése szerinti megszűnése esetén a 
Közalapítvány vagyona az Alapítót illeti meg, s azt a Közalapítvány céljaihoz hasonló célokra 
kell fordítani, amiről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. 

10.4. A Közalapítvány - célja megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatot 
ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal. 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek az 
alapítványról szóló rendelkezései (74/A-74/G. §-ok), a 1997.évi CLVI.törvény valamint az egyéb 
kapcsolódó jogszabályok irányadóak.  

 

 

B á t a s z é k,  2013. december 30. 

 

 
                   Bognár Jenő 

 Bátaszék város polgármestere 
         az alapító képviseletében 

 
 
 
 
 
 
Az okiratot készítettem és ellenjegyzem. 
 
Bátaszék, 2014...................................hónap ........... napján 
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