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egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

1.) A közalapítvánv alapítóia: Tuzsér Nagyközségi Önkormanyzat Képviselőtesti,ilete
(Székhelye: 4623 Tuzsér, Kossuth u. 70.)

2J A közalapítvány neve: ,,TUZSÉR rÖzspcÉnT KÖZALApÍtvÁNy"

3.) A közalapítvány székhelve: 4623 Tuzsér, Kossuth u. J0. sz,

4.) A közalapítvány célia:

Tuzsér község lakói, a település területén működő gazdálkodó szervek dolgozói, a község vonzáskörzetéhez kapcsolódó
egyének - mint szélesebb érdekkörbe tartozők - épített és természeti kömyezetének védelme, a településfejlesáés és

településrendezés, a köáisáaság és településtisáaság helyzetének javítása, az ővodai és iskolai nevelés, oktatás, az
egészségügyi és szociális ellátas, a közösségi élet feltételeinek, a közművelódési, tudományos művészeti tevékenységnek
és sportnak a támogatas4 az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, a floldművelési, állattartási
tevékenység támogatása. Különös tekintettel az etnikai kisebbség érdekeire.

Az alapífuány közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2011, évi CLXXXX. tv. 13. §

(1) bekezdésében meghatározoí1 alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el:
1, településfejlesáés, településrendezés;
4. egészségügyi alapellátas, u, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. kömyezet-egészségügy (köztisáaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsáló irtás);
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyl,tári ellátás biáosítiása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
14. a kistermelók, őstermelők számara - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek
biáosítás4 ide értve a hétvégi árusítís lehetöségét is;
l5. sport, i{úsagi ügyek;
Az alapítvány köáasznú tevékenységét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX W-ben meghatározott alábbi
közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el :

iskolai okatás, nevelés

5.) Csatlakozás a közalapítványhoz:

A közalapítvany nyílt, ahhoz bárki csatlakoáa| aki a 4. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel
llozzá kiván járulni, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja, csatlakoási kérelmével a kezelő szewezet
egyetért. A kezelőszervezet elutasííbatjaazon cé|hoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél
nem illeszkedik a közalapftvány alapítő okiratában meghatarozott célokhoz.
A csatlakozással a csatlakoző nemvá|ik az alapítói jogok gyakorlőjává.
A kezelő szervezet köteles visszautasítani azon felajánlásokat, amelyeket méltatlannak ítél! továbbá az olyan célltoz
kötött felajánlasok elfogadását, amelyek ellentétesek a közalapifuány alapító okiratában meghaüírozott célokkal. A
kőzalapitvény közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, prártolctól fiiggetlen, azoktóI támogatást nem kaphat, és nem
is nyújthat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

6.) A közalapítvány vagvona:

Aközalapttó a 4. pontban meghatarozolt célok elérése érdekében a jelen alapitő okirat aláírásától számított 8 napon belül
a Kisvárdai OTP-nél megnyitott bankszámlián 300.000 Ft-ot elhelyez.
A közalapíWány elóbbiekben meghatározoIl induló vagyona növekedhet a ielen okirat 5. pontban meghatározott



Az alapítvány vag}ona te§es egészében felhasanálhatő az alapitvány céljai elérése érdekében. Az alapítvany cé§aira
elsősorban azalapitői y€yon hazadékát, a csatlakozók ltozzájátraláxutés az egléb bevételeket kell fordítarri.

A közntapítvány rla§iona a jelen alapító okiratban meghaüírozott célok fedezésére és a közalapítvány müködési
költségeire használható fel.

7.) A közalapítvánvi vacyon k€zslé§e:

A közalapítvány vagyonával való rendelkezés a kőzalapítvámy szeweznti és működési szabályzatában részletesen
meghatrirozott módon a kezelő szervet illeti meg arnely azt elsösorban kamatozó banki betétbe helyezi.

Áz alnpűtvóny az alapíndnyi cel megvalűsíldsúval kőuetknfrI összeJüggő gazdasági tevélrenyseg végzésbe jogosalt
A közatapítvany gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú vagy létesítö okiratban meghatarozott alapcél
szerinti tevékenységének megvalósítása érdekében, az*k*.nem veszélyeáetve végez.

A közalapítványi vaglon vrállalkozísba történő befektetése nem megengedett.
A közalapífuány nem lehet korlátlan felelősségu tagia mrás jogalanyna§ nem létesíthet alapítvanyt és nem csatlakozlrat
alapítvámyboz-

8.) A közalapítvánü vawon felhasználása:

A közalapítvrányi *árnogatásokat juttatásokat akezelő szerv állapiga me& melynek részletes e§ánási rendjét és feltételeit
külön szervezeti és miiköde§i szabáyzatban kell rögzíteni.

A közalapíwriny a gazdrálkodrása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítö okimüában rneghatározott
tevékenysegre keü fordítania.

A közalapítvány vagyona nyilvrántartásrának és a gazdálkodrisa eredményéről történő beszámoliás alapvetó srabáLya:
a.) A közalapítvany azalapitő átal a közalapítvany céljára rendelt penzeszköá induló tökeként köteles kimutatrri.

Tőkeváltozísként kell kirnutatni az alapitványi celú tevékenység eredményét és az alapító rendelkezése szerint
vagronként áladott pénrsszközL
A közalapítvány bevételeit és kiadásait a jogszabályokban előírt szerinti részletezésben elkülönítetten, a sámviteli
elóírrások szerint tartja nyilván.

b.) A köalapítnány szabályszerú könywitelt és éves besaárnolót készít a szalrrvitelól szoló 20ü0. évi C. töfyény,
valamint a224DOM. (XI.19.) Korrn. rendeletben foglaltak szerint.

A kuratórium tltkfua gondoskodik tovabbá arról, hogy a kőza|apitvány működéséröl és gazd.ilkodrásáról szóló éves
besámoló legfontosabb adatai ahelyben szokrlsos módon, illetve a helyi sajó útjan, az elfogadrástől számitott 30 napon
belül nyilvrárrosságla kertiljenek, mely kell, hogy tartalnra?."aa kapott költségvetési tárnogaüások felhasmáása, a yagyon

felhasznáása és a cel szerinti juttalások felhasmáliása adatait.

c.) A közalapttvany gazd.álkodásának értékelése sonán külön kell vrálasztarri az alapítvámyi célti tevékenység közvetlen
költségeit és bevételeiq valamint a közalapífurány működési költségeit.

9.) A közalauítvány kezelő szerve:

A közatapítvrány kezelö szerye az alapító átal létrehozott 7 tagűKuratorium.
A Kuratórium az alapítvrány ügrvezető §zerye. A Kuratórium tagiai az alapítvrány veretö tisztségviselői.
A kuratórium tagjai állandó belfrldi lakóhellyel rendelkemek
A Kuratórium elnökét, tltkáEát, és tagiait határozatlan időre a közalapítvany alapíója kéri fel
Yezető tisztsegviselő az a narykoru személy lehet, akinek cselekvóképességét a €vékenysége ellátásához sztikséges
körben nem korlátozták. A vezetö tisáségviselö ügrvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az" akjt bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadxígvesztés biintetésre ítéltek,
amíg a bűntett előélethez ffiuődő trrátrányos következrnények alól nem mentesiilt
Az eltiltíást kimondó határozatban megszabott idötatamig nem lehet vezáő tiszfségviselő az, aklt eltiltották a vezető
tisztségviselői tevékenységtöl.
A kuratórium tagiainak többsége nern álhat az alapíókkal bármilyen érdekeltségi viszonyban. A kuratórirrrni tagok nem
lehetrek e5rrnrásnak közeli hozzátxtozói.



A kuratórium haárazatllozatalában neln vehet részt az a személy, aki vagy akinek a ftk. 8:l. § 1.) pontjában

meghatározott közeli hazzéÉartazőja, élettiirsa abatárazrt alapján
a) kötelezettség vary felelősség alól mentesül,vagy
b.) brármilyen mas elönyben részesül, itletve a megkötendó jogügrletben eryébként érdekelt. Nem minósül előnynek az
alapítvrány cél srerinti jutta$sai keretében a bárki által megkötés nélkül rgénybe vehetö nen"l pénzbeli szolgáltatás.

A kuratórium titkára köteles a kuratóriumi üléseken hozott dörrtésekról otryan nyilvantartá§t vezetni, melyből
megrillapítható a döntés tartalma, idöpontja és haáy4 a döntést támogatók és ellenzők szárnanfuy4 a döntés ellen
szavazők személye, A kuratórium döntését az elnök kihirdeti, majd a döntes időporrtját követö 15 napon belül írásban-
igmaltltató módon * a titkár közli az érintettekkel. A kuratóriumi üléseken meghozott döntéseket traladéktalarrul a
nyilvrántartásba be kell vezefid, s azt egy döntéshozalalban részvevő kuraíóriumi taggal hitelesíttetni. A döntésekről
vezetett nyilvántartasba bárki bet€kinthet A kuraíórium titkiára köteles gondoskodni a közatapítvány múködésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésröl" illeWe azokről felvilrigosíüíst adni. Az iratokba való betekintés
irránti kérelnet írásban kell a kuratórium titkára résrére megküldeni, A kuratórium titkr{ra köteles bármely jogszabály

átal felhatalmaz§tt szerv yas/ személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben 8 napon belül, illetve a
jogszabály yasl a hatósrági batfuozat által előirt határidőben teljesíteni. A kuratórium titkáfe köteles az iratbetekintésről
kiilön nyilvantarást vszetni, melyből megállapítható a kérelmezö neve, a kért irat megnevezésq a kérelem és
te§esítésének idöpontj a.

A §urflíórium tggiai:

Elnöh Tóth Árpádné 4623 Tvzser,Hársfa u- 5. sz alatti lakos
Titkár: Klicsu Ferenc 4623 Tuzsér, Bajcsy Zsilinszky u. 21. sz. alatti lakos
Tagok: Nagrné dr. Schmelczer Erika Eszüer 4623 Tuzsér, I-ónyay u ó- sz. alaíti lakos

Fülöp tsalázs
RévészMáé
Révész Lász}őné
Nagr Gábor

4623 Tw§r, Dózsa a- 92. sz. alatti lakos
4623 Tuz§t, Bajcsy Zsilinszky u- 27 . sz. alatti lakos
4623 Tur.ser, Kossrrth v. 93. sz. alatti lakos
4623 Ttusér, Rákóczi u- M. sz. alatti lakos

A Kuratórium címe: 4623 Tuzsér, Kossuth u, 70. sz"

A Kuratórium éverrte legalább 2 alkalomnral ülésezih döntéseit, nyilvrános üléseq a kuratóriumi tagok többségének
jelenlétéberr, nyilí szavazással, egyszerú szótöbbségge|hoz,za. A Kuratórium úléset az elnölq akadalyoztatás a esetén a
titkfu hívja össze, a tervezett iilést legalább 5 nappal megelőzően megküldött, a megtárryalni javasolt napirendeket is
twtalmazo ínfubeli meghívóval. A rneghívónak tartalmaaúa kell az alapítvrány nevét és székhelyét, az ülés idejének és
trelyszínének megjelölésé! az üés napirendjét.
Brármely kuratóriuni tag kerheti kuraíórirrmi ülés összehívrásá1 a cel és az ok megielölésével. Ilyen kérelerr esetén a
kuratórium elnöke köteles a kérelem beerkezeséól számított 8 napon belül intézk€dni az ülés össrehívrási{ról. Ha ennek a
kötelezettségének a kuraíórium elnöke nem tesz eleget a kuratorium ülését a kérelmet elöterjesztő tag is összehivhatja.
A Kuratórium legfontosabb feladara hogy döntsön az alapítványi varyon kőzalapitvanyi úlíatörténő felhaszrálásáról,
valamirrt a vagyonnal kapcsolatos kérdésekben.

Jogk§rébe tartozik:
- A közalapítvrányi vagyon kezeléss és nyilvántartrása
- Döntés a yagyoll időszakonkénti, célszerinti felhasanálásáról.
- Döntés a közalapítvrányi célra adott vagyoni boruőjárulások elfogadasáól, illetve visszautasításaról.

A Kuratórirrm évente köteles az alapítőnak a köralapítvuty működéséről és gazúílko&ásíról beszámolót késáteni,
melynek legfontosabb adatait a helyben szokiisos nródon, valamint a helyi sajó útjrán is köteles nyilvánossr{gra homi.
Az éves beszirnolót a kuratórium elnöke készíti el és a kuratórium te§es ülésen 2l3-os szavazati többseggel dönt az éves
beszimoló elfogadásáról.

A Kuratórium elnöke, titkrára és tagjai megbízatrásuknak anyag ellenszolgáltatás nélkiil teszrrek elege! esetleges
költségeik megtédtésére azonban igényt trthatnak.

A kuratóriumi tagsiig lnegszűnik:
- lemondás, taító§ akadáycztatás, visszahívás esetén.

A kuratóriumi tag visszahívasétől az alapító dönt. A kuratóriumi tag visszahiviásít kizárólag a tagot javasoló szervezet



tevékenységet fejt ki, yw az alapítvá,ny célját brármely módon veszélyezteti, tavábbáuha atag az adatt naptári évben a
kuratóriumi munkíban nem vesz részt, vagy egészségi állapotának megrornliása követkeáében résá venni képtelen.

10.) Á közalapítvánv kópviselete:

A közalapítvrány képviselóje a Kuratórium. A Kmatórium nevében annak elnöke önrállóan jogosult a közalapítvány
képviseletében eljámi. A közalapítvány bankszámlája felett való rendelkezésbez a Kuraórium elnökének és titkfurának
eglüttes alűt ása sziikséges.

1 1.) A {elügyelőFizott§ág:

Az alapits, az alapítvány működése és gazdákodrása törvényességének és célszerűségének ellenőrzesére 3 tagu
Felügyelőbizottságot hoz létre, melynek tag|ai:

Elnö}: Révész P. Gyula 4623 Tuzsér, Zrtnyt u. 31. sz. alatti lakos

T€ok: Kosztyi Ferencné 4623 Tuzsér, Ady Endre u. 16. sz alalti lakos
Révész Z,altán 4623Tuzsér, Kossuth u.l22. sz. alatti lakos

A Felügyelőbizcttság tagiait búározálan időre az alapiíó kéri fel. A FeliiryelóbizotBag tagiai sorából maga vá|asztja
meg elnökét.
A feliiryelőbizottsrág tagja az a nagykoní személy lehet, akinek cselekvőképessegét a tevékenysége ellátásához
sziikséges körbsn nem korlátoztiák" Nem lehet a felügyelóbimttsíg tagia, akivel sremben a vezetó tisztségviselókre
vonatkoá kizárő ok áll fenrr, tovrábbá aki vary akinek alnmáartoznja ajogi sremély vezetó tisztségviselője.
Nem lehet a felüryelóbizott§ág elnöke, vagy tagia az a személy, aki
- a kuratorium elnöke vagy tagia
- az alapítvannyal e megbízrtásrán kívtil miás tevékenység kifej€sére inányutó munkavismnyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban őll, a jogsz,abaly mrásképp nem rendelkezik,
- az alapítvány cél szerinti juttaásából részesül- kivéve a bárki átal megkötés nélktil igénybe vehető nem pénzbeli
szolgátatásokat- illetve
- az előzőekben felsorolt személyek közeli hozzíúartoznja
A Felügyelóbizottság az tigyrendjá maga batírorua meg.
A Felügyelőbizortság köteles az alapítvány működését az iiryek teljes körére vonaíkozóan ellenörini, így kiilönösen a
kuratóriumi döntések össáarrgiát a jelen alapitő okiratban meghaüározott alapítványi célokkal, a penziigyigazdákodrási
tevékenység szabályszerffségét" és a mérleg helyességét. A Felüg5relőbizottsti a vezető tisztségviselökíől jelerrtést, a
sz€rvezet munkavállalóitól pedig üíjékoetatást vagy fetrvilrágo§ítást kerhet, továbbá az alapítvány könyveibe, irataiba
betekinthet azskat megvizsgálhatja

A Fetügyelöbizottságjogosult vizsgálni az a|apiWényi célok megvalósuliását, valarnint ellenörizni az a|apitvátry iIáait,
nyilvántaríás att, a pé,nzkezelés és utalványozás rendjét.
A Felügyelőbizottsrág tagja aközáapltvány vezető szervének ülésén tanrácskozási jaggal részt vehet illetve resá vesz, ha
a jogszab:ály íry rendelkezik.
A Felügyelőbizottsíg tevékerrységének eredményéröl és az alapítvrány múkfiéseről az alapítónak év€nte jelentést tesz.
A Felügyelőbizctt§ág köteles a kuraíoriumot éjékoztami és annak összehívását kezdenrényenú, ha arról szsrez
tudomás| hogy
a.) a közalapítviny működése során olyan jogszabálysértes vagy a közáapítvrány érdekeit eryébként súlyosan sértő
esemény (mulasárás) történt, amelynek megsztintetése v€y következrrényeinek elhádtása illetve enyhítése a
kuratórium döntésű teszi sziikségessé,

b.) a vezetö tisztségviselők felelösségét megalapom tény merült fel-
A kuraóriumot a Felügyelóbizottsag indítványrira - annak megtételétöl 5yámított 30 napon belül - össze kell hírrni. E
hatráridő eredménytelen eltelte esetén a kuraórium összehíviásiára a Feliigyelőbizottsrág is jogosult. Ha a kuratórium a
törvényes múködés helyrerállítása érdekéberr szBkséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelóbizottsag köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet,



A felügyelőblzotts& évente legalább két alkalommal ülésezik, dönéseit nyilvános ülésen, legalább két tag jelenlétében

hozza. Ha az ülésen mindhárom tag jelen van, úgy ahatárazatzit egyszerú szótöbbséggelhozz4 ha két tag van jelen úgy
eryhangúlag boz batáx azatat.

12.) A kiiErlanítvánv megszűpé§€;

A közalapítvány határozatlan időre jött létre.

A bírósrág a közalapíWanyt u alapió kérelmére nem peres e§ánásbarr megszíirrteti, ha a közfeladat irárrti szükséglet
megszűnt yagy a közfeladat ellátásának biáosíüisa mas módorr, illetőleg más szerkezeti keretben hatékonyabban
megvalósítható. A közalapitvány megszúnése esetén akőzalapttvány yagyoila * a hitelezők kielégítése után - az alapítőt
illeti meg aki kötelps azt a m€gszűnt közalapítvany célj;ához hasonló élra fordítani és enől a nyilvárosságot
megfelelöenájékaztatrú-

13.) Záró rendelkezések:

Az alapitő tudomrásul veszi, hory akőzáapifitrány érvényes létrejöttéhe4 és ajogi személyiség elnyeréséhez
bírósági nyilvántartásba vétele sáikséges.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdesekben a Ptk rendelkezéseit kelt alkalmazni,

Tuzsér, 201 6, szeptember 13.

alapító
képviselője

Ferkovics Tibor
polgámrester

Az alapító olriraí egl§ége§ szeíkez€tbe íoslillí §zöv€ge m€gíekl az alupíaő okirü-módosíttísok űlqjún hotólyos
tartabruínak

Az alapítő okirat módosított rendelkezései dölt vastag betűvel kerültek megielölésre.

Az erységes szerkezetbe foglalt alapíto okiratot a 7. pontbeli módosítrással készítette és ellenjegrezte 2016 szeptember
13. napjián: Dn, DoLHAl ÁoNes
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