
 1 

 

Egészséges Városért Közalapítvány 
Alapító Okirata 

 

 
 

A Szentendrei Városi Önkormányzat (továbbiakban: Alapító) a 183/1997. (XII.09.) Kt. sz. 
határozatával úgy rendelkezik, hogy a Polgári Törvénykönyv 74/G. § (továbbiakban: Ptk.) 
foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében (továbbiakban: Ötv.) foglalt felhatalmazás alapján Közalapítványt hoz létre. 
 
1. A Közalapítvány neve: 
 
Egészséges Városért Közalapítvány  (továbbiakban: Közalapítvány) 
 
2. A Közalapítvány székhelye: 
 
2000 Szentendre, Városház tér 3.  
 
3. A Közalapítvány célja:  
 
1. bekezdés  
- pontos információk a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezőkről  
- egészségi állapotról felmérések, szociológiai adatgyűjtés, epidemiológiai és  
társadalomtudományi kutatások 
 
2. bekezdés  
 - egészségmegőrző programok eljuttatása oktatási intézményekbe, pedagógusok 
továbbképzése, felkészítése 
 
3. bekezdés 
 - mentálhigiéniás preventív céltevékenység, drogprevenció, ifjúsági megelőző, ártalom 
csökkentő programok fejlesztése 

                         
4. bekezdés  
- az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának, műszerezettségének, minőségbiztosítási 
szempontjainak komfortosabbá tétele céljából, fejlesztési források felkutatása és bevonása a 
közszolgáltatásba 
 
5. bekezdés  
-  csatlakozni a regionális szemléletű ellátás-fejlesztés, ellátórendszer konszolidációja és 
modernizációja programhoz 
 
6. bekezdés   
 - az Önkormányzatra rótt ellátási kötelezettségek körében egészségpolitikai közfeladatok 
ellátásának minőségi, lényegi megvalósulásának elősegítése pl. kötelezőszakmai terv 
elkészítésében segítségnyújtás 
     
7. bekezdés 
  - egészségügyi közszolgáltatások nyújtása, lakosság rizikófaktoros szűrése 
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8. bekezdés 
 - hátrányos helyzetű csoportokat segítő szociális, foglalkoztatási, oktatási, képzési 
szolgáltatások, együttműködések kiépítése 
 
9. bekezdés 
 - Központi Régió településeinek önkormányzataival együttműködés ösztönzése egészséges 
közösségi színterek, egészségtudatos magatartás kialakításának intézményes kereteiben, 
környezet-egészségügyi feladatokban, továbbá regionális együttműködések a szomszédos 
országok határmenti településeivel - közös településfejlesztési, környezet-egészségügyi, 
környezetvédelmi problémák megoldására is. 

 
10. bekezdés 
- Dunakanyar-Pilis kistérség települési önkormányzataival egységes egészségfejlesztési 
koncepció kidolgozása, közegészségügyi, környezet-egészségügyi, településfejlesztési 
feladatokra társulások szorgalmazása 
 
11. bekezdés. 
- helyi és kistérségi közösségek, lakosság bevonása a színtér-programokba (mindazon 
közösségi terek, ahol az emberek életük nagy részét töltik, lakóhely, helyi közösség, 
munkahely, iskola, egyéb társ-intézmények) 
 
12. bekezdés 
 - lakosság, szakemberek, döntéshozók számára tájékoztatás az egészséget befolyásoló 
tényezőkről 
 
13. bekezdés 
-  kommunikáció a lakossággal, intézményekkel , döntéshozókkal  -   a szociális és gazdasági 
feltételek javításának ösztönzése a környezetkultúra, életmód,  tárgyi és szociális 
infrastruktúra terén az egészséget támogató környezet kialakításának elősegítésére - 
egészséges életmód és életkörülmények kialakulására irányuló tevékenységek támogatása 
 
14. bekezdés  
- ösztönözni az interszektorális együttműködést fenti célok megvalósításáért- 
 
15. bekezdés. 
-  bármely project megvalósításában, feladat végrehajtásában érdekelt szervekkel kooperáció 
és koordináció 
 
4.    A Közalapítvány vagyona: 
  
A Közalapítvány induló vagyona az Alapító által befizetett 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer 
forint. 
 
A Közalapítvány nyitott, így vagyonrészévé válnak az alapítványhoz a későbbiekben 
csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeni és dologi adományai, 
amennyiben a felajánlást a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja. 
 
A közalapítványi vagyon felhasználásáról, az arról való rendelkezésekről a 4. pontban 
meghatározott keretek között a jogszabályi felhatalmazás, valamint a hatályos jogszabályi 
rendelkezések figyelembe vételével a Kuratórium dönt azzal a megkötéssel, hogy az 
alapítvány vállalkozási tevékenysége csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
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azokat nem veszélyeztetve történik. 
 
  
5.    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 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. 
 
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az 
alapító okiratban meghatározott tevékenységére 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 módját. 
Az igénybe vett támogatások, a Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetők. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit 
sajtó útján (országos, vagy helyi napilapban) nyilvánosságra kell hozni. 
A Közalapítvány gazdálkodásával, tevékenységével, az adományok juttatásával, illetve a 
kezdeményezetteket érintő döntéseivel kapcsolatos tájékoztatás Szentendre Város 
Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, valamint a jelen alapító okiratban szabályozott döntés 
szerint évente az önkormányzat lapjában, a helyi, vagy megyei napilapban kerül 
meghirdetésre. 
 
A Közalapítvány gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért 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. 
 
6. A Közalapítvány szervezete: 
 
A közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az Alapító által az alábbiak 
szerint létrehozott és működő Kuratórium, melynek felelőssége, hogy az alapítvány céljaira 
rendelt vagyont leghatékonyabban működtesse, figyelemmel a közhasznúsági szabályokra. 
 
A Közalapítvány kuratóriuma – a hatályos jogszabályok és a jelen okirat keretei között – 
meghatározott ügyrend alapján végzi feladatát az alapítványi célok megvalósítása érdekében. 
 
A kuratórium tagjainak száma  7 fő, mely elnökből és tagokból áll. 
 
A kuratórium elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre. 
Amennyiben a kuratórium tevékenységével a Közalapítvány céljait veszélyezteti, az Alapító a 
kijelölést visszavonhatja, és új kezelő szervet jelölhet ki. 
 
 
a) A Közalapítvány kuratóriumának elnöke és tagjai: 
 

Elnök:   Gerőcs Katalin   ……………………... 
Tagjai: Torba Judit    ……………………... 
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 Aknay Jánosné   ………………………. 
  dr.Homor Zsuzsanna   ………………………. 
  dr. Morlin Eszter   ………………………..1 
  dr. Pázmány Annamária  ……………………….. 

               Fekete Péter    ………………………..”2 
 
 

A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél 
is vezető tisztséget tölt be, köteles erről a Közalapítványt tájékoztatni. 

 
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. 
 
b) A Kuratórium jogköre: 

1. képviseli az alapítványt
2. kezeli az alapítványi vagyont, rendelkezik vele, minden olyan műveletet elvégeztet, 

amely vagyon használatát, hasznosítását, megőrzését és gyarapítását szolgálja
3. dönt az alapítványhoz való csatlakozási ajánlat elfogadásáról. Igenlő döntést abban az 

esetben hozhat, ha a csatlakozási ajánlat az eredeti célokat nem sérti. 
 

c) A Felügyelő Bizottság: 
Az Alapító a Kuratórium ellenőrzésére 3 tagból ellenőrző bizottságot hoz létre. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 Vargáné Kiss Zsuzsanna   ………………………..3,4,5 
Dr. Beregnyei Józsefné  ………………………..6 

  Virágh Erzsébet   ………………………..7  
 
A Bizottság tagját az Alapító írásbeli indokolással visszahívhatja. 
 
Nem lehet a Bizottság tagja: 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja
b) aki az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik
c) az alapítvány 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. §) és élettársa. 

 
A Bizottság tagjai, illetve az ennek kijelölt személy amennyiben más közhasznú szervezetnél 
is vezető tisztséget tölt be, köteles erről az alapítványt tájékoztatni. 
Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet a Bizottság tagja az a 

                                                           
1 Módosította a 345/2008. (IX.09.) Kt. sz. határozat, hatályos 2008. szeptember 9-től 
2 Módosította a  314/2007. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 
3 Módosította a  12/2005. (I.18.) Kt. sz. határozat 
4 Módosította a   61/2006. (II. 14.) Kt. sz. határozat 
 
5Módosította a 345/2008. (IX.09.) Kt. sz. határozat, hatályos 2008. szeptember 9-től 
6 Módosította a 345/2008. (IX.09.) Kt. sz. határozat, hatályos 2008. szeptember 9-től 
7 Módosította a 345/2008. (IX.09.) Kt. sz. határozat, hatályos 2008. szeptember 9-től 
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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. 

 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

 
A Felügyelő Bizottság tagja a Közalapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal 
részt vesz. 
 
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé
2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. A határidő eredménytelen 
eltelte esetén 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. 

 
d) A Kuratórium ügyrendje és működése: 
 
A Kuratórium ülése határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium 
üléseit az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium tagja hívja össze, oly módon, hogy a 
napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző öt nappal a meghívottakhoz 
megérkezzék. 
A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Kuratórium bármely tagja, ha a 
tagot erre a Kuratórium elnöke írásban felkérte. 
 
A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, ha a Kuratórium egyes napirendi pontok 
tekintetében zárt ülést rendel el, mert a nyilvános ülés valamely személy személyiségi jogait 
sértheti. 
 
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. 
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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 május 15-ig hozza 
nyilvánosságra a Közalapítvány kuratóriuma. 
 
A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre: 
 

a) dönt az alapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról
b) dönt az alapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a 

tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat

c) jóváhagyja az alapítvány éves mérlegét
d) beszámol az alapítvány működéséről (évente), továbbá mindazokról a kérdésekről, 
amelyeket a jogszabály, valamint az Alapító által felhatalmazott Felügyelő Bizottság 

meghatároz

e) a szervezeti és működési szabályzat elfogadása

f) az alapítványi 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 közlések mely 
sajtóorgánumban és milyen tartalommal kerülnek közzétételre. 
 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a 
hozzátartozója ( Ptk. 685. § b), élettársa (továbbiakban: hozzátartozó), a határozat alapján 
1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A Kuratórium döntéseinek végrehajtása a Közalapítvány működése, a Kuratórium ülései 
között az elnök feladata, jogosult a vagyon kezelésére, utalványozására, gazdálkodási 
döntések és intézkedések megtételére. 
 
 
7.   A  közalapítványi vagyon felhasználásának módja: 
 
A Kuratórium a  Közalapítvány javára befolyt pénzösszeg függvényében dönt az alapítványi 
javak felhasználásának mértékéről és sorrendjéről. A vagyon felhasználása csak az 
alapítványi célok megvalósítását szolgálhatja: 
 
-   tudományos, ismeretterjesztő kiadványokat készít és ad ki, valamint terjeszt,    
 - konferenciákat, tudományos szimpóziumokat szervez, illetve azok megszervezésében 

közreműködik 
- támogatja olyan programok, tematikák kidolgozását, amelynek az oktatásban, 
közművelődésben való hatékony közreműködést segítik elő. 
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A Kuratórium céljainak megvalósítása érdekében különösen az alábbi TEÁOR számjelű 
tevékenységi köröket láthatja el: 
 
72.3    Adatfeldolgozás 
74.13  Piac- és közvélemény-kutatás 
73.2    Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
74.4    Hirdetés 
74.5    Munkaerõ -közvetítés 
74.87  Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 
80.10  Alapfokú oktatás 
80.2    Középfokú oktatás 
80.42. Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 
91.33  Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
92.62  Egyéb sport tevékenység 
92.72 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység8 
 

 
Jellege szerint a vagyon felhasználás 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., 2., 4., 9., 11. pontjában foglalt 
tevékenységet folytat. 
 
8.     Képviseleti és aláírási jog: 
 
A Közalapítvány képviseletében a Kuratórium elnöke látja el.  
A Közalapítvány első képviselője: Gerőcs Katalin 
 
A Közalapítvány cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel előírt nyomtatott cég szöveg alá 
a Kuratórium elnöke nevét aláírja a jelen alapító okirat mellékletét képező aláírási 
címpéldánynak megfelelően. 
 
A Közalapítvány vagyona felett utalványozási joga az alapítvány elnökének, illetve az elnök 
által meghatalmazott két személynek van. 
 
 
9.     A Közalapítványhoz való csatlakozás feltételei: 
 
A Közalapítvány nyitott, bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat 
hozzá, amennyiben: 

1. elfogadja a Közalapítvány alapító okiratában foglaltakat
2. a Közalapítvány vagyonát bármilyen módon gyarapítja és 
3. a Kuratórium a csatlakozást elfogadja. 
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10.     A Közalapítvány megszűnése: 
 

1. törléssel, ha céljai megvalósultak, vagy célja megvalósítása lehetetlenné vált és  

 a bíróság megszünteti

 a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, és az alapító a 
bíróság felhívása ellenére a kijelölést nem vonja vissza, és kezelőnek más szervet 

nem jelöl ki
4. vagy ha a jogszabályváltozás folytán a bejegyzést meg kellene tagadni. 

 
A Közalapítvány megszűnése esetén annak vagyona az alapítót illeti meg. Az Alapító jelen 
Közalapítványt a Szentendre és Vidéke c. helyi hivatalos lapban teszi közzé. 
 
11.      Az Alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány érvényességéhez a Közalapítvány  

     bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 
 
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
 
Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 345/2008. (IX.09.) Kt. számú határozatával fogadta el. 
 
 
 
Szentendre, 2008. szeptember 9. 
 
 
 

Az Alapító képviseletében: 
 
 
 dr. Dietz Ferenc 
 polgármester 
 
 
 

 
 


