
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(egységes szerkezetben) 

 

A Szentendrei Városi Önkormányzat (továbbiakban: Alapító) úgy rendelkezik, hogy mint a 

települési önkormányzat, a település fejlesztése, a közösségi feladatok megoldásának 

elősegítése, az iskolai sportoktatás, az ifjúságpolitika, valamint az egészséges életvitel 

színvonalas ellátása, a gyógytestnevelés, valamint a tömegsport és a mozgáskorlátozottak 

sportlehetőségeinek biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint az 58/1995. (IV.11.) számú Kt. sz. 

határozatban foglaltak szerint Közalapítványt hoz létre. 

 

 

  1. A Közalapítvány neve: 

 

 Szentendre Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 

 

  2. A Közalapítvány székhelye: 

 

 H. 2001 Szentendre, Városház tér 1-3. 

 

  3. A Közalapítvány célja: 

 

a) a város ifjúsági és felnőtt sporttevékenységének színesítése, e tevékenység 

színvonalának emelése; 

 

b) a szentendrei felnőtt és fiatalkorú lakosság tömegsport igényének ellátása, valamint 

az iskolai sportoktatásban, egészséges életvitelre való nevelésben történő 

közreműködés biztosítása; 

 

c) Szentendre város versenysport lehetőségeinek biztosítása, a versenysport hatékony 

támogatása; 

 

d) a gyógytestnevelésben való közreműködés, illetőleg a mozgáskorlátozottak 

gyógytestnevelésében való hatékony közreműködés biztosítása; 

 

e) a városi sportlétesítmények fenntartásának, működésének biztosítása; 

 

A Közalapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 5. §-ban foglalt 

rendelkezések szerint kiemelkedően közhasznú szervezet, arra tekintettel, hogy az Ötv. 8. § 

(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Önkormányzatra rótt kötelező 

közfeladatot lát el. 

           A közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független azoknak támogatást nem nyújt.  

 

  4. A célok szerinti vagyonfelhasználás: 

 

 E fenti célok elérése érdekében a Közalapítvány vagyonát a Közalapítvány az 

alábbiakban meghatározott módon használhatja fel: 
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– támogatás nyújtása a sportlétesítmények műszaki állagának megóvásához, új 

sportlétesítmények létrehozásához, és ilyen jellegű programok megvalósításához; 

 

– a diáksport, a lakossági szabadidősport rendezvényeinek szervezése, támogatása; 

 

– díjak alapítása; 

 

– a sportoktatásban, a képzésben való közreműködés, és ilyen programok támogatása; 

 

– fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalkorúak sporttámogatása; 

 

– gyógytestnevelés, mozgáskorrekciós tevékenység támogatása, ilyen jellegű 

programok segítése; 

 

– olyan együttműködési jogi keretek megteremtésének támogatása, amelyek a fenti 

célok megvalósítását szolgálják.   

 

 

         Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások illetve meghatározott 

támogatás nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyíltnak, 

illetve a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani kell a 

pályázatban kiírt feltételek tisztaságát.  

         A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményei 

mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.  

(színlelt pályázat)  

 

A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c) 1., 4., 14. pontjában foglalt 

tevékenységet folytat.  

 

  5. A Közalapítvány vagyona: 

 

a) a Közalapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000,-

Ft, azaz Egyszázezer forint; 

 

b) a Közalapítvány nyitott, így vagyonrészévé válnak a Közalapítványhoz a 

későbbiekben csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeni és 

dologi adományai, amennyiben a felajánlást a Közalapítvány Kuratóriuma 

elfogadja.     

 

A Közalapítvány vagyon felhasználásáról, az arról való rendelkezésről a 4. pontban 

meghatározott keretek között, a jogszabályi felhatalmazás, valamint a hatályos 

jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Kuratórium dönt azzal a megkötéssel, 

hogy a Közalapítvány  vállalkozási Tevékenysége csak közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve történik. 
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  6. A Közalapítvány gazdálkodása: 

 

 A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és 

kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek.  

 

        A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban az 

alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja, azt fel nem oszthatja.   

 

        Amennyiben a közalapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, 

úgy arra az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, melyben annak feltételeit 

felek rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és módjait. 

  

        Az igénybe vett támogatások az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők. 

        Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján 

(országos, vagy helyi napilap) nyilvánosságra kell hozni.   

         

        A közalapítvány gazdálkodásával, tevékenységével, az adományok juttatásával, illetve a 

kedvezményezetteket érintő döntéseivel kapcsolatos tájékoztatás, Szentendre Város 

Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, valamint a jelen alapító okiratban szabályozott 

döntés szerint évente az önkormányzat lapjában helyi, vagy megyei napilapban kerül 

meghirdetésre. A közalapítvány gazdálkodásáért felelős személyt, valamint támogatót 

illetve e személyek Ptk. 685.§-a szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, 

juttatásban nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal 

összhangban bárki által igénybe vehetők.  

 

A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján éves beszámolót készít, 

amelyet okleveles könyvvizsgáló hitelesít és a Felügyelő Bizottság megtárgyal, 

véleményez a Kuratórium számára. A Kuratórium által elfogadott beszámolót az 

Alapító részére meg kell küldeni.  

 

  7. A Közalapítvány vagyon kezelője: 

 

 A közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az alapító által az 

alábbiak szerint létrehozott és működő Kuratórium, melynek felelőssége, hogy a 

Közalapítvány céljaira rendelt vagyont leghatékonyabban működtesse, figyelemmel a 

közhasznúsági szabályokra is.  

 

 A Kuratórium az elnökből, a titkárból, valamint három tagból áll. 

         

        Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő 2. évig nem lehet a Kuratórium tagja 

az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző 

két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 

szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.   

  

        A Kuratórium elnöke az alapító által e tisztségre felkért és megbízott személy.  

 

        A Kuratórium elnöke, titkára és a tagok, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak 

megbízatása 5 éves időtartamra szól. 
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         Két kuratóriumi tagot, a mindenkori önkormányzati testület (képviselők) közül jelül az 

alapító. 

 

         A Kuratórium tagjai közül az önkormányzati testület két képviselőjének megbízatása 

értelemszerűen kapcsolódik e tisztségük beöltéséhez, illetőleg megbízatásuk 

időtartamához.  

 

 
1 A Kuratórium elnöke: Bornemisza Miklós    

      Cím: ……………………….. 

          

A Kuratórium titkára:         Dala-Nagy Katalin  

    Cím: ……………………….. 

 

           A Kuratórium tagjai: Tolonics Gyula 

      Cím: ……………………….. 

 

      Trenka István  

      Cím: ………………………... 

 

Erdélyi Tibor  

      Cím: ………………………….  

 

 

 

A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél 

is vezető tisztséget tölt be, köteles erről a Közalapítványt tájékoztatni. 

  

  

  8. A Kuratórium működése és hatásköre: 

 

 A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A 

Kuratórium üléseit az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára hívja össze, oly 

módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző nappal a 

meghívottakhoz megérkezzék. 
  
 Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt írásban a cél és az ok 

megjelölésével kéri.  

 Az elnök ez esetben az előterjesztett kérelem szerint az abban megjelölt napirenddel 

köteles összehívni a Kuratórium ülését.  

 A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, a 

titkár akadályoztatása esetén a Kuratórium bármely tagja, ha a tagot erre a Kuratórium 

elnöke, vagy titkára írásban felkérte.  

 A Kuratórium ülései általában nyilvánosak kivéve azokban az esetekben ha az ülés 

nyilvánossá tétele valamely személy személyiségi jogait sértené.  

                                                           
1Módosította a 205/2007.(VI.12.) Kt. sz. határozat. 
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 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök és egy 

felkért tag hitelesít.  

 

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium-újra kezdett számozással ellátott 

lehetőleg szó szerint rögzített döntéseit (határozatait) és legfontosabb megállapításait, 

azok részletes tartalmát, időpontját, hatályát, illetőleg a döntést támogatók és ellenkezők 

számarányát, személyét.  

 

          A Kuratórium döntéseit az érintettekkel közvetlenül a határozat megküldésével, jellege 

vagy az érintettek köre szerint a Polgármesteri Hivatal kiadványában vagy valamely 

országos napilapban közli, illetőleg hozza nyilvánosságra.  

 

          A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és 

egyeztetett időpontban a közalapítvány tisztségviselőjének alkalmazottjának 

jelenlétében bárki betekinthet.  

 

          A közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánossága tekintetében hozott döntését a jegyzőkönyvnek szó szerint 

tartalmaznia kell az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatást minden év április 30-ig hozza 

nyilvánosságra az alapítvány kuratóriuma. 

 

 A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Minden olyan 

kérdésben, amely a Közalapítvány tevékenységét érinti, a Kuratóriumban jelenlévő 

önkormányzati dolgozó jelenléte kötelező. 

 A Kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén az elnök, vagy a levezető elnök szavazata dönt.  

 

A Kuratórium határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 

hozzátartozója, (Ptk. 685.§ b) élettársa, továbbiakban: hozzátartozó, a határozat alapján: 

   

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt.  

 

Nem minősül előnyn a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretébe n a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.     

 

 

  9. A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre: 

 

a) dönt a Közalapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról; 

 

b) dönt a Közalapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a 

tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat; 

 

c) jóváhagyja a Közalapítvány éves mérlegét; 
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d) beszámol a Közalapítvány működéséről (évente), továbbá mindazokról a 

kérdésekről, amelyeket a jogszabály, valamint az Alapító által felhatalmazott 

Felügyelő Bizottság meghatároz; 

 

e) szervezeti és működési szabályzat elfogadása; 

 

f) a közalapítványi vagyon elidegenítése; 

 

g) hitel felvétele; 

 

h) gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra 

hozataláról. 

 

i)    dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról 

 

j)  döntés abban a kérdésben, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos közlés mely sajtó 

orgánumban és milyen tartalommal kerül közzétételre.   

 

A Kuratórium az a), b), c), e), f), és g) pontokban meghatározott kérdésekben a döntéseit 

kétharmados szótöbbséggel hozza.  

 

10. A Kuratórium elnöke 

 

 A Kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját, összehívja és vezeti a 

Kuratórium üléseit.  

 

 Önállóan képviseli a Kuratóriumot harmadik személyekkel szemben.  

 

 A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a Kuratórium elnöke a 

Kuratórium bármely tagjával együttesen jogosult aláírásra. Külön szabályozott módon 

az elnök erre a Kuratórium titkárát bármely taggal közösen korlátozott mértékben 

felhatalmazhatja.  

 

 A Kuratórium elnöke dönt minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Kuratórium 

kizárólagos feladat- és hatáskörén túl a folyamatos működéshez szükséges.  

 

 A Kuratórium elnöke gyakorolja a Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány 

munkáját segítő személyek és esetlegesen létrehozott szervezeti egységek és szervezetek 

dolgozói feletti munkáltatói jogokat.  

 

 A Közalapítvány dolgozóinak munkaviszonyának létesítéséhez és megszüntetéséhez a 

Kuratórium elnöke kikéri a Kuratórium véleményét.  

 

 

11. A Felügyelő Bizottság: 

 

 Az Alapító a Közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére háromtagú Felügyelő 

Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai az Alapító öt évre kéri fel.  
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 A Felügyelő Bizottsági tag tagsága ismételten meghosszabbítható. 

 

 A Felügyelő Bizottság vizsgálja, ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását.   

 A gazdálkodás szakszerű ellenőrzése érdekében a Felügyelő Bizottság részére a 

Kuratórium döntéseit tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell küldeni.  

 

 A Felügyelő Bizottság vizsgálatot tarthat – bejelentés alapján –, ha a Közalapítvány 

céljait veszélyeztetve látja, ehhez külső szakértő segítségét is igénybe veheti.  

 

 A Felügyelő Bizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni. 

 

 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja.   

 

 A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítvány vezető ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 

 

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

  a) az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány   

                  érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény ( mulasztás) történt, amelynek  

                  megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a  

                  Kuratórium döntését teszi szükségessé; 

  b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

 

Az intézkedésre jogosult Kuratórium a Felügyelő bizottság indítványára – annak 

megtételéről számított harminc napon belül – össze kell hívni. A határidő eredménytelen 

eltelte esetlen a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

 Ha az intézkedésre jogosult Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

 A Felügyelő Bizottság évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak, de az alapító 

felkérésére bármikor részvizsgálatot tarthat. 

 

 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és működését maga határozza meg.  

 

 A Felügyelő Bizottság tagjai: 2Név: Kun Csaba 

  Cím: ………………………. 

 

  dr. Hamar Pálné  

  ……………………………...  

 

  dr. Bánfalvi Antalné 

  ……………………………... 

                                                           
2 Módosította a 205/2007.(VI.12.) Kt. sz. határozat. 
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A Bizottság tagját az Alapító írásbeli indoklással visszahívhatja. 

 

Nem lehet a bizottságtagja: 

 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik,  

c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül-kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója ( Ptk. 685.§ b) és élettársa  

 

   

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a bizottság tagja az a 

személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben 

legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

köztartozását nem egyenlítette ki.  

 

12. A Közalapítvány működésének ideje: 

 

 A Közalapítvány az Alapító határozatlan időre hozza létre. 

 Ha a Közalapítvány a megszűnik, az alapítvány vagyona a hitelező kielégítése után az 

alapított illeti meg azzal a feltétellel, hogy köteles a harmadik pontban meghatározott 

célokra fordítani, a 4. pontban meghatározott keretek között.  

 

13. Záró rendelkezések: 

 

 Jelen Alapító Okiratot a Közalapítvány Alapítója annak nyilvántartásba vételét követően 

közzé teszi. 

 Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

irányadók.  

 

 Készült egységes szerkezetben: 

 

 

 

Szentendre, 2007. június 12. 

 

 

      Az alapító képviseletében 

 

 

          dr. Dietz Ferenc 

              polgármester 

           

 


