
KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA  1 
 
 

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 
 
 
Bátaszék Város Önkormányzata 173/2002. (IX. 24.) ÖKH. számú határozatával elhatározta, 
hogy az 1993. évi XCII. törvénnyel módosított 1959. évi IV. tv. 74/G. §-ában foglaltakra 
tekintettel közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából Közalapítványt hoz létre. 
 
1.) Alapító:                  Bátaszék Város Önkormányzata. 
 
2.) Közalapítvány neve:         Vicze János Sport Alapítvány  
 
3.) Közalapítvány székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. szám 
 
4.) Az alapítvány célja: 
 

a) Emléktábla alapítása és gondozása azoknak a sportvezetıknek tiszteletére, akik sokat 
tettek Bátaszék sportjáért. 

 
b) Bátaszék sporttörténetének ápolása. 

 
c) Bátaszék ifjúsági sportjának támogatása a „Jó tanuló, jó sportoló” díj alapításával. 

 
d) A versenysport utánpótlás nevelésének segítése, a korábban hagyományokkal 

rendelkezı sportágak életre hívásának támogatása. 
 

e) A tömegsportrendezvények megrendezésének ösztönzése és támogatása. 
 

f) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt.  2 

 
 
5.) Az alapítványi vagyon: 
 

Az alapítvány induló vagyona az alapító által befizetett 300.000,- Ft, azaz három-
százezer 3 Forint pénzbeli felajánlásból áll. 

 
Az alapítvány forrásai: 
 

a) Az alapítványi célra fordított vállalkozásból származó eredmény. 
b) Az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai. 
c) Az egyéb forrásból származó bevételek, és az alapítványi célokat szolgáló kiadások 

különbözete. 
d) Az alapító további hozzájárulása az alapítványhoz. 

 
                                                 
1   az alapítvány Bátaszék város képviselı-testülete a 173/2002.(IX.24.) ÖKH számú határozatával hozta létre 
2   a 4/f.) pontot beiktatta a 180/2006.(X.31.) KTH számú határozat, Hatályos 2006. október 31-étıl. 
3  az új összeget a 16/2003.(I.28.) KTH számú határozat állapította meg 
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6.) Alapítványi szervezet: 
 
Az alapítvány kezelı szerve és egyben képviselıje a Kuratórium. 
Az alapítvány Kuratóriuma – a hatályos jogszabályok és jelen okirat keretei között – 
meghatározott ügyrend alapján végzi feladatát az alapítványi célok megvalósítása érdekében. 
Az alapítvány biztosítja a célhoz kapcsolódó legszükségesebb személyi és tárgyi feltételek 
kiadásait. 
A Kuratórium tagjainak száma 7 fı, mely elnökbıl, titkárból és tagokból áll. 
A Kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki határozatlan idıre. Ha a 
Kuratórium tevékenységével a közalapítvány céljait veszélyezteti, az alapító a kijelölést 
visszavonhatja és kezelıként más szervet jelölhet ki. 
 
Az alapítvány elsı Kuratóriumának tagjai: Krix Lırinc elnök 
 7140 Bátaszék Hunyadi u. 29. 
 
 dr. Péter Gergely titkár 
 7140 Bátaszék, Deák F. u. 76.  4 
 
 Kemény Lajos tag 
 7140 Bátaszék, Ady E. u. 26.  
 
 Mészáros Vilmosné 
 7140 Bátaszék, Lajvér u. 48.  5 
 
 Novák József tag 
 7140 Bátaszék, Malom u. 8. 
 
 Rudolf László tag 
 7140 Bátaszék, Nyéki utca 26.6 
 
 Péter Géza 
 7140 Bátaszék, Deák F. u. 132.  7 
 
A Kuratórium nevében az elnök munkaviszonyt létesíthet, vagy egyéb munkavégzésre 
irányuló szerzıdést köthet. 
Az alapítvány mőködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Kuratórium elnöke által 
megbízott kuratóriumi tag látja el. 
A Kuratórium mőködésével kapcsolatos részletes szabályokat maga határozza meg. 
 
A Kuratórium jogköre: 
 

- képviseli az alapítványt, 

                                                 
4   megválasztva -  Schmidt Antal lemondásra tekintettel - a 216/2002.(XII.12.) KTH számú határozat 
    2. pontja alapján 
5   a tagot a képviselı-testület  a 233/2006.(XII.20.) KTH számú határozattal választotta meg 2007. január 
     1-jétıl, egyidejőleg Nagy Ferencet visszahívta. 
6   megválasztva – Péter Rinaldó lemondásra tekintettel - a 98/2003.(VII.3.) KTH számú határozat 2. pontja  
     alapján 
7    a tagot a képviselı-testület a  233/2006.(XII.20.) KTH számú határozattal választotta meg 2007. január 
     1-jétıl, egyidejőleg Topor Istvánt visszahívta. 
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- kezeli az alapítványi vagyont és rendelkezik vele, minden olyan mőveletet elvégeztet, 
amely a vagyon használatát, hasznosítását, megırzését és gyarapítását szolgálja. A 
rendelkezésre álló vagyonból saját mőködése körében is befektethet, de azt 
befektetésként másutt is felhasználhatja, elsısorban vagyongyarapítási céllal. 

- dönt az alapítványhoz való csatlakozási ajánlat elfogadásáról, ha a csatlakozási ajánlat 
feltételei az alapítványi célok kiegészítését, továbbá a kedvezményezettek körének 
szélesítését jelentenék, abban az esetben csak olyan döntést hozhat, amely nem sérti az 
eredeti célokat. A megállapodást az alapítvány nevében a Kuratórium elnöke és titkára 
írja alá. 

 
Az alapító a Kuratórium ellenırzésére 3 tagból álló Ellenırzı Bizottságot hoz létre. 
 
Az Ellenırzı Bizottság tagjai:  Schmidt Antal 
 7140 Bátaszék, Deák F. u. 34. 
 Zeyer Imre  8 
 7140 Bátaszék, Budai u. 50. 
 Szebényi Géza 
 7140 Bátaszék, Diófasor 6. 
 
Kuratórium ügyrendje: 
 
A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerő 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
Amennyiben a Kuratórium ülése határozatképtelen, az ülést változatlan napirendi pontokkal 8 
napon belüli idıpontra össze kell hívni. Ha a Kuratórium ülése egymást követı három 
alkalommal határozatképtelenség miatt döntésképtelen, a Kuratórium elnöke ezen helyzetrıl 
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. 9 
 
A Kuratórium, ülései nyilvánosak. A Kuratórium döntéseinek végrehajtása, az alapítvány 
mőködtetése a kuratórium ülései között az elnök és titkár feladata, így mindketten jogosultak 
a vagyon kezelésére, utalványozására, gazdálkodási döntések és intézkedések megtételére. 
A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és a titkár együttes aláírása szükséges. 
 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal dönt az alapítványi célok 
megvalósítására vonatkozóan, az alapítványi vagyon adott évi részének felhasználásáról 
esetleg pályázati rendszer alapján. 
 
 
7.) Az alapítványi vagyon felhasználásának módja: 
 
Az alapítvány Kuratóriuma az alapítvány javára befolyt pénzösszeg függvényében dönt az 
alapítványi javak felhasználásának mértékérıl és sorrendjérıl. A vagyon felhasználása csak az 
alapítványi célok megvalósítását szolgálhatja. 
 

                                                 
8   a dılt betős személyeket a 216/2002.(XII.12.) ÖKH számú határozattal választotta meg a képviselı-testület 
9  a bekezdést a 16/2003.(I.28.) KTH számú határozat iktatta be 
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a) A közalapítvány vagyonából olyan fejlesztés és törekvés nyerhet támogatást, amely 
összhangban van az alapítvány céljaival. 

b) a kezelı szerv pályázat vagy kérelem alapján dönt a támogatás odaítélésérıl. 
c) A közalapítványi vagyon elhelyezésére bankszámlát kell nyitni. 
 
Az alapítvány céljainak megvalósítására fel nem használt, és vállalkozási tevékenység céljára 
le nem kötött vagyona a mindenkori legkedvezıbb feltételeket nyújtó bankbetétbe 
elhelyezhetı. 
 
 
8.) Képviseleti és aláírási jog: 
 
Az alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke látja el. 
Az alapítvány elsı képviselıje: Krix Lırinc a Kuratórium elnöke. 
Az alapítvány cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel elıírt, elınyomott vagy 
nyomtatott cégszöveg alá a Kuratórium elnöke nevét önállóan írja alá a jelen alapító okirat 
aláírási címpéldányának megfelelıen. 
Az alapítvány vagyona felett utalványozási joga csak a Kuratórium elnökének és titkárának, 
illetve az elnök által írásban meghatalmazott két személynek van. 
 
 
9.) Az alapítványhoz csatlakozás feltételei: 
 
Az alapítvány nyitott, bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat 
hozzá, amennyiben 

- elfogadja az alapítvány alapító okiratában foglaltakat, 
- az alapítvány vagyonát bármilyen módon gyarapítja és  
- a Kuratórium a csatlakozását elfogadja. 

 
 
10.) Közalapítvány megszőnése: 
 
Megszőnik a közalapítvány 
 

- törléssel, ha a céljai teljes egészében megvalósulnak, 
- ha a bíróság megszünteti vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el, vagy ha 

céljainak megvalósítása lehetetlenné vált (az ügyészség keresete alapján), az alapító 
kérelmére, ha a közfeladat iránti szükséglet megszőnt, vagy a közfeladat ellátásának 
biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható, 

- a bíróság megszüntetheti, ha a kezelı szerv tevékenységével a közalapítvány céljait 
veszélyezteti és az alapító a kijelölést nem vonja vissza, és kezelıként más szervezetet 
nem jelöl ki a bíróság felhívása ellenére. 

 
A közalapítvány megszőnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezık kielégítése után – 
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszőnt közalapítvány céljához hasonló célra 
fordítani és errıl a nyilvánosságot megfelelıen tájékoztatni. 
Az alapító jelen közalapítvány Alapító Okiratát a „CIKÁDOR” helyi közéleti hivatalos 
lapban, valamint az önkormányzat hivatalos hirdetıtábláján teszi közzé. 
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Ugyanebben a hivatalos lapban, valamint az önkormányzat hivatalos hirdetıtábláján teszi 
közzé évente a közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint a közalapítvány 
megszőnését. is. 
A közalapítvány a Tolna Megyei Bíróság jóváhagyása után nem vonható vissza. 
 
 
11.) Egyéb rendelkezések 
 
Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági 
nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba 
vétellel nyeri el. 
Jelen Alapító Okiratot csak az alapító módosíthatja. 
Az alapítót a Kuratórium évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az alapítványi vagyon 
felhasználásáról. 
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályaik valamint 
a mindenkori pénzügyi hatályos rendelkezések az irányadók. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: Bátaszéken, 2003. év január hónap 28. napján 
 
 
 
                                                 Bognár Jenı polgármester 
                                                            Bátaszék Város Önkormányzat mint alapító 
                                               Képviseletében 
 
 
 
 
 
Az Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyeztem 
Bátaszéken, 2003. év január hónap 28. napján: 
 
 
                         
 
                                           Dr. Bonnyai József sk. 
                                                       ügyvéd 
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KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA    10 

 
 
 
Bátaszék Város Önkormányzata 173/2002. (IX.  24.)  ÖKH. számú határozatával létrehozta "Vicze János" 
Sport Közalapítványt.  
A képviselı testület elhatározta, hogy a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvénnyel 
összhangban a közalapítvány közhasznú szervezetként történı nyilvántartásba vételét kéri, és erre való 
tekintettel a közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 2.) pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak: 
 
"A közalapítvány neve: "Vicze János" Sport Közalapítvány. 
A közalapítvány közhasznú szervezet." 
 
Az alapító okirat 4.) pontjában foglaltak az alábbi é) alponttal egészülne ki. 
 
"Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban felsorolásra kerülı célok megvalósítása 
érdekében. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § C/1-22. pontjaiban megjelölt közhasznú 
tevékenységek közül az alábbi célokat kívánja támogatni illetve megvalósítását elısegíteni. 
 
26. § C/1. Egészségmegırzés, betegség megelızés, gyógyító-egészségügyi 
  rehabilitációs tevékenység. 
26. § C/4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
26. § C/5.  Kulturális tevékenység. 
26. § C/10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-ifjúsági érdekképviselet. 
26. § C/14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 
  alapján folytatott sporttevékenység kivételével." 
 
Az alapítvány jogi személy, közhasznú szervezet.  
 
Az alapítvány vezetı szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az alapítvány célszerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapítvány által nyújtott, létesítı 
okiratnak megfelelı célszerinti juttatás. 
 
A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két 
évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, mely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. 
 
A vezetı tisztségviselı illetve az ennek jelölt személy köteles az alapítványt elızetesen tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
Az alapítvány mőködésének szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát Bátaszék város 
Önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel, valamint a helyi "CIKÁDOR" újság közéleti lapban 
történı megjelentetéssel biztosítja. 
Az alapítvány mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy más is részesülhessen közhasznú 
szolgáltatásaiból. 
Az alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

                                                 
10  az alapító okirat módosítását Bátaszék város Képviselı-testülete a 121/2007.(VII.24.) KT határozatával  
     fogadta el. 
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Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minısül a pártpolitikai tevékenység, 
továbbá az országgyőlési, képviselıi, országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati 
választáson a  jelölt állítás. 
Az alapítvány mint közhasznú szervezet mőködése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül 
igénybe veheti a kuratórium döntésein keresztül. 
 
Az alapító okirat 6.) pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 
 
A kuratóriumi határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Ennek egyik módja a postai 
küldemény formájában történı közlés, valamint Bátaszék Város Önkormányzat hivatalos hirdetıtábláján 
történı kifüggesztés. 
A kuratórium elnöke köteles a kuratórium által meghozott határozatokat a határozatok könyvébe bevezetni. 
A határozatok könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a kuratórium döntésének 
tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya, ha lehetséges személye 
megállapítható. 
A kuratóriumi ülést  az elnök hívja össze, valamennyi kuratóriumi tag elızetes, írásbeli értesítésével. A 
meghívót a kuratóriumi tagoknak a tervezett idıpontot megelızıen legalább 8 naptári nappal meg kell 
küldeni a napirendi pontok pontos megjelölésével, valamint a meghívót a napirendi pontok pontos 
megjelölésével legalább 8 nappal a tervezett kuratóriumi ülés idıpontját megelızıen ki kell függeszteni 
Bátaszék Város Önkormányzat hivatalos hirdetıtáblájára. A kuratórium ügyrendjét egyebekben maga 
állapítja meg. 
 
Az alapító azon kuratóriumi tagot, akit korábban képviselı volta miatt választott be a kuratóriumba és a 
következı helyi képviselıi választás során nem nyert mandátumot, visszahívhatja. 
 
Az alapító okirat 7.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
Az alapítvány az államháztartás alrendszereitıl - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerzıdés 
alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás 
feltételeit és módját. Az igénybe vehetı támogatási lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit Bátaszék 
Város Önkormányzat hivatalos hirdetıtábláján, valamint a CIKÁDOR helyi újságban nyilvánosságra kell 
hozni. Az alapítvány mint közhasznú szervezet által nyújtott célszerinti juttatások bárki által 
megismerhetık. Az alapítvány váltó és más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. 
Az alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem 
vehet fel,  az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére 
nem használhatja fel. 
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, 
illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésbıl eredı kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni. 
A kuratórium minden gazdasági évrıl köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni és az 
alapító elé terjeszteni. 
A közhasznú szervezet éves beszámolójába, a közhasznúsági jelentésekbe valamint a kuratórium 
határozataiba való betekintés  biztosítása  az érdeklıdık részére a kuratórium elnökének feladata 
egyeztetett idıpontokban. 
A közhasznú szervezet éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a helyi CIKÁDOR újságban és 
Bátaszék Város Önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel nyilvánosságra kell hozni. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak. 
 
Kelt: Bátaszéken, 2007. év július hónap 26. napján 
 
 
        Bognár Jenı polgármester 
       Bátaszék Város Önkormányzat  mint alapító 
                            képviseletében 
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Az alapító okirat módosítást készítettem és ellenjegyzem 
Bátaszéken, 2007. év július hónap 26. napján: 
 
 


