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A Közalapítvány székhelve:
8230 Balatontürecl, Köztársaság utca 6,

4.

A Közalapítvány tevékcnyqlg§
Magyarország helyi önkormányzatairól
pontja alapján

:

szőló 2ül1. évi CLXXXIX. törvény 13. §

(l]

bekezdés

1.

településfe.ilesáés. településrendezés.

A

Közalapífláay az egyesülési jogról, a közhasznú jcgállásról, valamint a civii szervezetek
rnúködéséról és támogatásáró] szóló 2011. évi CLXX\'. tön,én_v- 2.§ (6) bekezdés c) pont_iaaiapjárr
nem civil szervezet,

Működésére a polgári törv,énykönyvröl szóló 2013" évi V. törvény. valarrrint a2a13. évi CCXIIL
tönénnye} nródosított 2§ü6. évi LXY. tön-én}.rendelkezéseit kel] alkalmazni.

5.

A Közalapítvánr célia:
Közalapítván.v elsődleges célja a balatonliiredi székhei_vű vá]lalkozások által indított - a város
stratégiai programjába illesáhetó - projektek. illetve kizárólag az ehirez kapcsolódó vállalkozások

A

támogalása.

A

Közalapítvány a fenti célok megvalósítása érdekébenvállalia a visszatérítendó kamatmentes

támagatást, yalamint

a,

vlssza nern térítendó kamattámogatások nl,újtasát.

A

Közalapítvány közvetlen poiilikai tevékeny,séget netn folytat, sz,etvezete pár"toktÓl fiiggetien"
azaknak támogatást nem n_v,újt. A Köznlapítván1, országgyűlési" képviselói megyei, városi
önkormányzati válasáasokon jelöltet nern indít.

A

Közalapíxány vállalkozasi tevékenységből szá"rnazó jövedelmét kizárolag a Közalapítr,án5,

célj ainak megvalósítására fordíthatj a.

6.

Csatla kozás a Közala

pítv:á

nvhoa a Köza lapítvá ny iellege:

jogi személY. illetve
illetl,e
támogatássa1,
vagvoni
r,a§,
más
pénzbeli,
szen,ezet"
,iogi szemety,iseggei nem rendelkezó
és
egYetért
céljaival
Közalapiwány
a
amennyiben
.g"ieu vagyóni e,tet,i felajánlással csatlakozhat,
dÖnt,
kuratórium
a
elfogadásáról
csatlakoziis
A
alap-ito okirat rendelÉzéseiteifogadja,

A Közalapítvány nyitott,

a11hozbármely, hazai. vagy külfiöldi természetes. vagY

.;*ien

jogi személy. illetve.jogi
Közalapítványhoz csatlakozó hazai, vagy külföldi tennészetes, vagy
jogosul§á
aZ alaPÍtói logok
válik
nem
csatlakozással
a
személyiséggel nem rendelkező szervezet

A

gJ-akorlására.

A kuratórium elutasíthatja azon célhoz kötött

ietra_iánlások elfogadását" amel_vek esetében a megie!Ölt

rögzített célokhoz.
cél nem, vagy csak részben illeszkedik a Közalapíwány Alapító okiratában

A

XXlt. cím 3:383.

Közalapítványhoz tönérró csatlakozás tekintetében egyebekben a Ptk.

§-ában

foglalt rerrdelkezéseket kel l alkalmazni,

A Kiizalapít v ány aközérdekű tevékenységek keretében:
_ vállalkozasi tevékenl,séget csali közérdekű cétriainak megvalósítása érdekében,azokat nem
veszélyeztetve végez:
gazdálkodásu *nnán eiért eredményétnem osztja fel.

_

aá a

létesitó okiratban nreghatározott

tevékenységre fordítja;

a Közalapitvany poiitikai tevékenységetnem folytat. szervezete pártoktól ÍÜggetlen, azoknak
tavábbá országgYŰlési,
an3,.agi támogatást sern közveí]eniii, s"* közr,,etett módon nerrr nyújt"
önkormányzati választason jelöltet nem állit, és nem támogat,

7.

A Közatanítvánv rnÉli§dégtlglüls:
A Kózalapítvány helyijellegű. működése Baiatontiired közigazgatási

8.

terÜletére terjed ki,

A Közalapítvány induló vag,vana:
az
4.052.000,- Ft. azaz négymíllió-ötvenkettóezer forint. mely vagyoní az Alapító
alapításkor Közalapifvárry rendelkezésére bocsátott,

A Közalapitvány

jelen AlaPÍtó okiratban
kötött vag5"' tbltétel
meghatár.crzott ibltételek szerint. csatlakozók- valamint az .Alapító lbltételhez
ezeket a
(amenn,viben
jr"rttatásairól,
hozzájárulásaival
dologi
net[iitl pénzbeli, terrnészetes és
szen' ikuratórium)
kuratórium eliogadja). továbbá az alapít\:án;i vagyon működtetése scrrán a kezeló

A Közalapítvány azelőz,óekben nreghatározott induló vagyona növekedhet,

gazdálkodásánaii eredményeivel
9.

Á Körralapítyánv vagvona

-

és agnak felhasználása:

te}jes egészében célvagyon, A Közaiapi*,án3;
Közalapíwán;_ vag1,*nát és annak hozadékait 1ehet felhasználri.

A Közalapítv*ánl vagvona

A

a

céljainak negvalósítására

a

felhaszrráláslrról az Alapító rendelkezése szerint, továbbá a
csattiÉ*zó adományozók által meghatározott és a kuratÓriunr áltai elfogadctt

rei)*apfi,an}i y€yün

Közalapitványhoz

feltételek kereti között

a kuratórium dönt.

gazdaságikuratórium a gazriálkadás keretében a Közalapítván;, célia nregv-alÓsítása erdekóben
alaPcél
meghatározott
csak a Közalapitvany jelen alapítÓ okiratban
vál|alkozási tevékenységet
-megvalósitását
elért
során
gazdálkodasa
l,*n,, veszélyeztetr,e légez-"
szerinti tevékerrysé§e
tehát
a
flordit_ia,
eredményét n"n, orrt]u fel. Ía a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre
célak
az
alapitsánvi
Közalapítvany ougyánu es gazáalkodása során elért erednrén5,e kizarólag

A

rr,

egval ósitásiira hasznáilrató lbl

-

a

A Kőzalapítvány

vag.vonánali kezelése és r,édelme tekintetében egyebekben a Ptk.
- 3:387 §-aiban rögzített rendeikezéseket kell alkalmazni.

XXII. cím 3:384.

Kőzalapíwány, vag3,onával va]ó rendeikezés a kuratóriumot itleti meg, azzz\. hog"v a
Közalapitvány céliait szolgáló üztreti válla]kozásokban a mindenkori vagyonának legfeljebb 25 %ával vehet résá.

A
A

vagyon (ideértve a további adományokat is) a cél szerinti tevékenység megvalósítása körében
használható fel. Feihasznátasi módok például: ösztöndíj kifizeiés. köitséEérítés.költségviselés saját
programban. kulturális vagy oktatási programltábor szervezetés. támogatás
vag,n.* másokkal közös
kérelemre. támogatás személyes észlelésalapján. vagy a mentorhálózat valamely tagjának ajánlása
alapján. juttatás. az Alapítvány mükődési költései. szerződéses el}enértékekkifizetése,

A Közalapílvány bevételei:
a} az alapitótóii,, az államhé,r"tartás alrendszereitól vagy más adományozótól közhasmú cé§ára
b)

c)

vagy rnúködési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
a revékenység folyt*tásából sármazó. ahhoz körvetlenül kapcsolódó bevétel;
az egyéb cél szerínti tevékenységfbtytatlásábóI származő, ahhoz kön,etlenül kapcsoiódó
bevéte};

d.l

eg_r,éb, rnás

j

ogsznbál3,okban megiratározott bevétel ;
bevétel.

e) a vállalkozási tevékenységből származő
A Közalapífiánynak

a cél szerinti tevéken3,ségéból,iltetve vállalkozási tevékenységébőlszármazó
bevéte|eit és ráfordítasait elkülönitetten ke1l nyiivántartani.

A Közalapítvány költségei:

a) a cél szerinti tevéken_v-ség érdekébenf,elmeriilt kön,etlen köitségek {rálbrdítasok, kiadásck);
b) a vállalkozási tevékeny,ség érdekében felmerült közvetlen költségek (ráíordítasok. kiadások};
költségek
c} az eg.v-éb vállalkozási tevékenysé_e érdekéberr felmerült közvetett
i

A

ráforditások, kiadasak}- am ely eket bevétel arányosan kell

Közalapín*;án,o" n1,,ilvántarfilsaira egyebekben

ín e

gosfi ani.

a reá iránvadó könywezetési szabályokat

kell

alkalmazni.

A kuratóriuut ilgyrendje az

alapitő okirat sze]leméLrcn rögzíti a konkrét kiadasoka1 és íellrasmálási

irán_velveket.

Á Közalapitvány kezelő s:erve:

1ü,l.

A Közalapítván.,- legfóbb dóntéshozó. ügyintéző és képviseletijogosultságokkal ielruhazott
kezelö §zerye a Közalapítvány által iétrehozott kuratórium. Á kuratóriunT hét tagból áll. A
kuratórium elnökét és tagiait 2024. decernber 31. napjáig szóló határozott időtartamra az
Alapító kéri fel.
Alapító jogosult arrE hog_v indokolt esetben a kuratórium tagjainak létszárnát
A Ptk. j:398. § i2i bekezdése szerint a kuratóriumi tag visszalrívására
abban az esetben kerülhet sor, ha a tag az alapítvány cél rnegvalósítását közvetlenúl

Az

rnegváltoztassa"

veszélyezteti.

10.].

A kuratórium tagiai:
Einök:
név:. Vunyolai Sóndor
lakcím: 823ü Balatoníiired.

Óvot1 a

u. 2012.

Tagok:

név: TunaiÁnikó

lakcím: 8230 Balatonfiired" Óvoda u. 18iB.

név: Mahler l*dJgang Otla

Iakcím: 823ü Balatonfiired, Csákány rr. 7.
név: Végh Endre

lakcím: 8230 Balatonllired, P. Honátlr Á. u.36iD.
név: Boór

Jóueí

lakcím: 8230 Balatonfi,ired, Ferencsik J. u, 8.
név: Grabant Aniía
lakcím: 8230 Balatoníiired. Pásztor J, u. 14.
név: SzöIIősi Tamós
lakcínr: 8230 Balatonfiired. Balaton u, 44.

A

kuratóriumelnöke

és tagiai

tevékenységüket dí|azás nélküi iátják

el, azonban

a

Közalapín-anrv céljainak eléréseérdekében indokoltarr felmerülő költségeik niegtédtésére
igényt taíthatnak.

A

krrratóriumi tag kijetölése ikinevezése} az alábbi esetekben szűnik rreg:
a tag lemondásávai,

*

a tag halálával,

aKőzalapitványmegszítnésével,
a Ptk, 3:398. § (2} bekezdésében foglalt feltétel esetén" visszalrívasával.

A kuratórium

10.3, A kuratórium

uj tagiait az Alapító

jelöli ki.

működése:

Á

kuratórirrm biaosítja a Közalapítviány,nak az Alapító okiratban nteghatározofiak szerinti
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítván1, vagyonának az Alapító okiratban

rögzített cél oknak megfb

ie

lő ít használ
l

;ásáról

"

A kuratórium

a döntéseit kuratóriumi ülésen hozza meg, amelyet szükség szerint, de évente
legalább egy,alkalarnrnal össze kell hivni. A kuratóriutr: íiiésétaz elnök írásban hívia §ssze.
oly módon, hogy a kuratórium minden tagia a meghívót az ülést rnegelőzően tegáiauu ts
naPPal konibbarr megkapja_ a napirendi pont megjelölésévei: a napirendi pontokra
vcnatkozó elÖterjesXéseket legkésóbb az ülést rnegelózó legaiább 8 nappal kell a
kuratóriumi tagoknak megkapniuk.
Abban az esetbelt- lra az ülés összehíviis;íra a fenti szabál;v-ok rnegsértésévelkertil §oí. az
ülésen csak akkor hoz|latő érvényes határozat,haazonvalamennyi kuratóriumi tag jelen van
és a döntéshozatal ellen senki nem tiltakozik,

Bármely kuratóriumi tag kórheti

a

kuralóriumi ülés összehíviisát.

cél és az

ok

megielölésével. llyen kérelem esetén a kuratórium elnöke kőteles a kérelem beérkezésétól
számított 8 napon beiúl intézkeóni az úlésösszehívásáról. Ha ennek a kötelezetiségének a
kuratórium elnöke neffi tesz eleget" a krratórium üléséta kérelmet előterjesaö tag is

összehívhatja.
Í-elügyelóbizottság indítványára a kuratórium elnöke ugyancsak 8 napon belül köteles az
üiést összehívni. Amennyiben a kuráóriilm elnöke ezen kötelezettsegének nem tesz eleget_
úgy a feliigyelöbizottság elnöke is összelrívhatja a kuratórium ülését.

A

A

kuratóriurn ülései nyilvánosak, ettól a kuratórium csak jogszabál.vban meghatiir"*zott
esetekben rőgzitelí feltételek szerint térhet eL A kuratórium üléseit a kuratódum elnöke
lrívja össze. A meghír,óban közölni ke}l az iiiés helyét" időpcnt!ái és a napirendi pontokat, A
meghivas történhet levélben, faxon vag1, e-mailben. Ha az ülést az elnök nem hír,,ia össze,

úg,, bánnely kuratóriumi tag eihatározása alapjátl a kezdeményem tag az ülést maga is
összehívhatja.

A kuratórium üléseit az einök vezeti. A kuratóriumi ülés aklrar határozatképes. ha azon
tagjainak többsége jelen va;r. Hxározatképtelenség miatt e]halasáolt, vagy itlbeszakadt

kuratóriumi ülést - az eredeti napirenddel. illetve ahatarazatképtelenség meg nem targyalt
napirenddel - legfeljebb l -§ napon belül meg kell tartani. amely,ről a kuratóriumi tagokat az
eredeíi ülésre szóló meglrívóba.n elózetesen tájékoztatni keli, A határozatképtelenség miatt
megismételt ülés az eredeti napirendi pontok tekintetében is csak akkor határozatliépes. lra a
tagok tötrbsége a megisrnételt ülésen jelen van.

A kr:ratórium iilésérr:az Alapitó ninden

esetLren rnegl-iívást kap"

A kuratórium döfitéseit nyílt szavazássai. és az alapítő rrkiratban felsoroltak kivérelévela
jelenler,ók egyszerii többségú n.vilt hatarozaLáva1 hxzza, Szavazategl,enlóség esetén a
szavazást addig kell isrnéte]ni, amíg döntés nem születik. A szavuzatszámlálásná| a
,,tartózkodásí,,nefi" szavazatnak kell tekinteni, A besz;ímotó,ióváhagyása és elíogadása a
kuratóri um tagjainak eg,vhangú szav azatáv aI történik.

A kuratórjum üléséróljeg,vzőköny,vet kel] felvenni" an:elvnek tartalmaznia keli:

-

a kuratóriumi úlésidőpontiát. hell,ét. a megielent tagok nevét. az ülés napirendjét" a
jeleniévő meghívr:ttakat;
a meghozallhatározaíokat,

sorszán és az ütés idópontjának rnegielölésével;

a határozat hatályát és tartalrnát:

a

h atár

ozaí tárn

o

gató

A jeg,;-zőkönvvet az elnök.

a

i

n

ak és e i le nzó inek szám

jegl"zókönvwezető

arárr,v-

át.

és eg;- lritelesító tag írja alá,

A

kuratórium határaratairőJ a kuratórium elnöke évente újra kezdóilő, f,*l1.amatos
és dátrrnrnal meglelölt n1,,ilr,ántartást vezet {Haározatok Tára1. A
nyilvántartas tartalmazza a határozat szövegét. a határazat meghozatalának időporrtját és
sorszámozással

szükség esetén ahatárazaí hatiill,át, valan:int abtatározat meghozataia során a támogatók és
ellenzök arányát és személyét,

A

kuratórium döntéseit az érintettekkel íra^sban közli. illetve határozalait az Alapítván;r
- az adatvédelem és a szemólyiségijogok védelmére figyelemmel * teszi kőzzé.

honlapján

Vezetó tisáségviseló az

a

nagvkorú személy lehet. akinek cselekvőképességéta

tevéken.vsége eilátasához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezetó tisáségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a ternészetes

személyt, aki

a

vezető tisáségviselői feladatokat nevében etlátja.

tisztségviselőkre vonatkozó szabálvokal a kiielölt személ3.,re is alkaimazni kell.
A vezető tisztségviseló ügyvezetési leladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit biincselekménr elkövetése miatt
szabadslfvesztés büntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez füzódó
következmények alól nem mentesült.

A

vezetó

.iogerősen

hátrányos

Nern lehet vezeíő tisaségviseló az, akit e foglalkozástól jogerősen elriltattak. Akit

vaiamely loglalkozástól jogerós bírói ítélefteleltiltattak, az eltiltas hatáll,a ala11 az ítéletben
rnegielölt tevékenységet fblytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az
eitiltrást kimondó határozatban megszabott idótartamig nem lehet vezetó tisztségviselő az"
akit eItiltottak a vezető tisáségviselöi tevékenysé5öl,

A Kózalapítvány kedvezménvezettje és anna}i kózeli hozzátartozüa nem lehet a kuralórium
Az alapító és közeli hozzáíartozőla nem lehetnek többségben a kuratóriutnban,

tagja.

A

kuratórium határozathozatalában nem vehet részíaz a személy, aki, vag1,, akinek közeli
hozzátartrszőja (Ptk, 8:i § i. pontja). életiársa ahatárazatalapián:

a}
b)

kötelezettség vagy t-elelősség alól mentesül. vagy

bárnrilYen más előnyben részesü]. illefve

érdekelt.

a

megkötendő

.iogügyletben

eg_v-ébként

Nem minősÜl a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe

vehető nem pénzbeli szoigáltatas.

A kuratóriurn

határazatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni

és azt a szernél;,t. aki:

a)
b)

az Alapitőt

az Alapítóhozzátartozőja.

:z Alapítóval"

jogi
i

c)

rány

vagy, az Alapító megháározó belolyása alatt á]ló jogi szernéll;*e1, vagv
személYiségnétkúligazdasági társasággal munkaviszony:ban, munkavégzésre

Lr l

ó egyéb szerződése

s j

agvi szonyban

ái 1,

vagy

az,{lapítóvai e5.éb érdekeltségr' viszonyban áll,

A

KözalaPÍwán;i működésével lcapcsoiatban keleikezen iratokba az adatvédelmet és a
személyiségi jogok védelrnéttiszteletben tartya, a kuratórium elnökének történő elózetes
bejelentex;sel. elózelesen egyeáeiett időpontban bárki betekinthet.

A KÖzalaPÍtvány köteles múködését, rnűködésének rnódját, szolgáltaíásai igénybevéteIének
iehetőségét és mÓdját- valamint gazdátkodásának [egfontosabb ailatait Ű arra aikalmas
módon. Így különösen honlapján megjelentetett közlemény útján közzétenni.

A

kuratóriunr megalko§a ügyrendjét. A kuratóriunr legfanlosabb 1'eladata, hog.v a jelen
AlaPÍtó okiratban, illetve iigvrendjének megfeleló módon clöntsön az alapil,*án;;i ougyorr.
a}aPÍtvánYi céloknak megfeleló fulhasználásáról. valamint u
kapcsolatos
gazdálkodási kérdésekben. Az alapítványi vagyon íelhaszná]ásáról "ug3on,1ul
kiiárólag a kuratórium

testületi dijntése alapján lehet rendel kezni,
kuratórium éYente eg_yszer. |egkésőbb tárgyév május hónaptran köteles besámolni
tevékenységérő1 az A lapítónak.

A
A

kuratóriun következó

szükséges:

a')

b)
A

oz a

tagjainak kétlrarmados többségű dörrtése

a Közalapítványhoz

vaió csatlakozas elfogadása tárgyában hozott határoz_at,
a kuratórium íig),,rendjének elfcgadásáról szóló hatarozat.

kuratórium feladata

külőnösen:

a)
b)
c)
d)
e)

határozataih

a

hatáskörébe tartozó kérdésekbenvaló döntéshozatal, Ezek

dÖntés a Közalapítványna}i juttatott adományok. fetajánlesok elfogadásáról;
az ér,es költségvetés. tevékenvség és pennig5;i terv elíbgadása:
az éves beszánoló jóváhagyása és eiíogadása;
a Kózalapítván3. mérlegénekjóváhagyása:

Közalapítvány szabályzatainak elfogadása;
fldÖntés kiegészítÖ jellegü, nonprolit gazdasági-vállalkoási tevéken_lségíal1.,tatásáról:
g) dÖntés az alaPÍw*ányi vagyon alapílványi célnak megfeleló ieilrasznáiásáró}, r,a}amirrt
h) a KÖzalaPÍtvány céliainak eiéréseérdekébenszükséges lépésekügyében hozott
szakmai, szervezeli, személyi és vagyoni jeilegű döntések.
a

lü",+. A kuratórirrm elnök§
A kuratórium elnökének f-eladata a kuratóriurn üléseinek összehívása és vezetése, valarnint a
önálió képviselete harmadik szenrélyekkel szenrtlen. továbbá bíróság vag,,

KözalaPiwánY

más hatóság elótt.

A kuratórium elnöke intézkedéseita kuratórium döntésénet megfeletoón

teszi meg, döntés irian,ában a Közalapitvány érdekeivel és céljával összhangbarrlár et. a
kuratórium elnöke vezeíi a határozatok tárát, illetve őrzi a határozatofat tartatmazó

jegyzóköry,veket,

továbbá végrehajtja. r,égehajtatja a kuratórium haározatait. Gorrd*skodik
jogszabál1,,ban elóírt szárnviteli, könyvviteli rend kialakitásáról, az abban fcglaltak
végrehajtásárő|, az állammal szembeni kötelezettségek teljesítésérói"A kuratórium elnöke
ellátia az Alapítvánv cperatív irán_vítasát. g,v-akorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvárr,v
alkalmazottaival szemben, A kuratórium elnökét akadályoZatása esetén az álta|a kijeiölt
kuratóriurni tag. il3ren személy hiányában a kuratórium által megbízoít kuralórjumi tag

7

a

hely,ettesíti.
11.

Felügvelőbiz$§ság

11.]. A

felügl,előbizottstrs ellenórzi a Kőzalapít-ány tönényes működését és gazdálkodrását.
Enrrek során a yezető tisztségviselö}*őJ jelentést, a szeryezeí munkaváliatóitól pedig
újékortatást, vagy felvilágosítrást kórhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe, irataiba
tekintlret. azokat megvizsgálhatja"

1

1.2, A

1

1"3. A

Közalapíir,ány f,elügyelőbizottsá_aa 3 íOből á1l" A fetüg1,-előbizottság tagjait az Alapító kéri
fel.:024. december 31. napjáig szóló határozott időtanarnra. A felüg,,eióbizottság tagjai
magr,tk közül elnököt választanak és rneghatározzák a felügy,előbizottság ürgyrendjét. A
lelúg;-előbizottság tagia a kuratórium üléséntanácskozási _ioggal résá vehe1.
fulügyelóbizottság taqiai:
név: Iíorvóth István

lakcím: 8230 Balatonflrred. Mérleg u. 3lA.
név:,IílssSándot
iakcím: 8230 Balalonfirred. Zánvi Miklós u.

12.

név: Forstha§er Ágnes

iakcím; 82j0 Balatonfiired. Kőrösi Cs. S. u, 4.

A feliig,velóbizottság tagiaira a kuratórium tagjaira vonaikozó ktúrő és
ósszelérhetetlenségi szabályokat keit alkalrnazni. azza\, hogy ne1-},l lehet a
lélúgyelóbizottság tagia az a szeméIy-. akivel szemben a Ptk" 3:26. §-ban. vagy 2011. évi

CLXXV.

Á
fel

tv. 38. §-ban fr:glalt összeférhe{etienségi ok lennáll.

felügyelőbizottság elnöke.

a kuratóriun

üg3lelóbizottság iigyren djét maga

á1 l

üiéséntanácskozasi joggal vesz rásá. A

apítj a m eg.

11"4. A felüg3,-eiőbizottsag kóteles az intézkedésrevaló jogosultságánali me_sfeleiően a legfóbb
szervet vagy ,az ügyintéző és iiépviseleti szeruet tájékoztatni, és annak összehívását
kezdernényezni. ha anől szerez tLrdornást. hogy:

a} a

b)

Közalapítr,ány raűködése sorár oi;an jogszabái1,,sértés" vagy a szervezet é.rdekeit

egyébként súlyosan sértó esemény {mulasztás) történt, amelyn,ek megszüntetése, vagJkövetkezményeinek elhárjtrása illetve eny,hitése az intézkedésre jogosult vezetö szerv
döntését teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselő felelősségét megaiapozó íénymerült fel-

A

kuratórium ülését a felügy,előbizottság indítványfua - annak megtételétől számított - 30
napon belül össze kell hívni. E határidó erednrénl,telen eltelte e§§tén a kuraíórium ülésének
összehivására a feiLrgyelóbizottság is jogosult,

Ha a k*ratórinm a törvénves nrüködés helyreáltrítasa érdekéLrenszükséges irrtézkedéseket
nem teszi meg, a feiügyelőbízottság köteies haladéktalanul értesiteni a törvényességi
felüg1.-eletet el]átó szervet.

l1.5. A

felügyelőbizottsag tagiai díjaásban nem részesülnek, azonban a Közalapíivány céljainak
eléréseérdekében indokoltan felmerüló költségeik megtédtéséreigén,vt tarthatnak.

l

i,6. A

felügyelóbizottság szükség szerint, de évente tegalább e_qy alkalommal ülésezik. A
fblügl,előbizottság összehívását biirmel;"ik tag kezdenénvezheti. A felüg3;előbizottság
üléséreszóló rneghívót legalább 8 nappal az ülés idópontját megelózöen a tagok részére
írásban rneg kell küldeni.

A feltigyelóbizottság tilései nyilvánosak, a nyilvánosságot csak a hatályos jogszabályokban
meghatározott t-eltételek esetén lehet kiárni- A felii5,,elóbizottság akkor határozatképes. ha

minden tagja jelen van.

11.7.

.A teliigrelőbizottsrig

üléseiről jeg,v-zőkön,wet

keli készíteni" rnely, ta§altnazzaaz ülés helvét.
meghívott személyek és a jegyzökönywezetó nevét, a
napirendet. ahozzásző|ásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A_iegyzókönyvet
Úgy kell vezetni. hogy abból az érdemi döntést támogatók és eiienzók számaránya

idejét, a jeienlévó tagok,

a

megállapítható legyen.

i1.8. A felügyelóbizofiság

gltakorlój ának beszámol.

i1.9. A

felügyelóbizottsági

e§etén szúnik mes"

12.

tevékenységéröl évente tegalább egyszer

az

alapítói jogok

tagság a hatályos jogszabályokban rögzített feltéteiek bekövetkezte

Összeférhetetlenségi szabá h ok

A

Kőzalapítsány megszűnését követő 3 évig nem lehet más szerv,ezet vezető tisztsé*uviselője.
felüg"velÓbizottsági tagtra az a szeméir-. aki korábban ol,van szervezei vezetó tisaségviselőie"
felügyelöbizottsági tagja volt - annak megszűnését megelózó két évben legaiább egy évig
-;
ai amely jogutód nélkül szűnt me_ni. úg1,,. hog;- az állami adó- és viirnhatóságnál nvilvántartctt
adó- és vámtaltozását nem egyenlítette ki:
b) arnellyei szemben az állami adó- és vámhatóxQ.ielentós összegű adóhián.vt árt fel:

A

c)

arrrellyel szernlren az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedéstalkalmazott, vagl,

di

aneiynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság

üz1r etzár

ást

he

lvettesítő bírságot szabott ki

feifiiggesaette yagy törölte.

:

az" adózás reridjéről szoló tön,én;, szerint

vezetó tisZségviselő és a feliigyelóbizottsági tag köteles valanrennyi érirrtet1 szervezetet

eIózetesen tájékaztatni arró|.

hog_v-

il;len tisáséget más szervezetben is betölt.

A vezető tisaségviselők és a fe|ügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére egyebekben a 2013.
évi V, tv. rendelkezéseit kell alkalrnazni.
13.

Á Köza

A

la pír

"*á

ny képviselete

Közalapírvány kelpviselője

a

nevében, egy szemé|yben eliámi.

kuratórium min,Jenkori elnöke. aki "jogosult a Közalapítván_vAz elnök távollétébena krrratóriumot két elnökségi tas ep iittesen

jogosult képviselni.
Ezen képviseleti jog kiteíjed a Közalapítvány, trariksámiaja feletti rendelkezésre is.

t4.

Á Közg lapítvágt- gazdálkodása

A

:

Közalapítvfuty az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefiiggó gazdasági tevékerység
végzésére.iogosult. A Közalapítván1,, nem lehet korlátlan felelösségíi tagla rnár
"}ogalanynak. nenr
létesíthetaíapítványt, és nem csatlakozhat alapítványhoz.

7
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15.

A Közalapíty'ánv időtartama:
A Közalapítvánv határozatlan

16.

idótar"tarnra jött létre.

A Közalapít!,ánv megszűnése
Aközalapitvány a n;,ilvántartásbóltorténó törléssel szűnik meg. Megszűnés esetén az Alapító nem
jogosult a megszűnéskrrri alapítványi vagvon felosxásara de a megszűnés esetére alapítóként a Ptk"
3:4{}4" § {2i bekezdésére tekintettel a megszűnéskori alapítványi v€yon fellrasználását azonos. vag,v
hasonló célúalapitvány. vagy egyesület tárnogatására rendeli felhasznáini.

l7.

Záró rendglkezések

A

Köza}apítvány jogi szenrétry, arnely- bírósági nyilvántartasba r,éte]lel jön létre. Az Alapító
köteIezettséeet vállal arra. hogy az aIáítást követó 30 napon belül a nyilvárrtartásba vétel iránti
kérelmet a Veszprémi Törvén3,szék í'elébenyújtja,

A Közalapítlriny Alapitó okiratának módosí*isát (rnódcsítással egybeszerkesztett szövegét} a
Magyar Közlónyben, illefve Balatonfüred Város Önkomrányzatának hivatalos lapjában közzé kel}
tennie.

Jelen Alapitó Okiratban nem szabályozott kérdésekbena Polgári Tör,v,énykönyvről
V, lör?,én}, és a Közalapíw*ányra vonatkozó egyéb jo_esz,abál1,-ok. az irányadók,

szóló 20l3. évi

Jeten Alapító Okiratot Balatonfirred Város Önkormánl,zat Képviselő-testülete 347/2019. {XIL]2")
számú határozalával jóváhagyta és fellratalmazta dr. Bóka István polgárrrestert az Alapító Okirat
aláírására.

Az Alapító_ielen egységes szerkezetű Alapíló okirat aláirasálal rneghatalmazza dr, Sindler Veronika
úgyvédetdr. Sindler Veronika ügr.r,édet (üg_v-védi igazoivány s-zánta: Ü-tt:OZ;; kamarai iuoncsító
száma: 36068409; Sindler Ügyvédi lroda. 8200 Veszprém. József A. u. 9,) ezen okirat eikészítésére
és eilenjeg,zésére. valamint a Veszprérni Törvány,szék elötti képviseletre" Eljáró üg;-véd a
meghatalrnazást jelen okirat aláírásával elíogadja,

Az Alapitó r§_ezíti - iig3,elemmet a 2ü1 1" évi CI-.XXXI. törvén_"- ]8. § (2} bekezdésétlen faglaltakra , hogy a 2019. janr"rár 31. napján kelt Alapító okirat alábbi pontjai módosultak. jelen eg_t,séges
szerkezetü okirattal.

Áz Alapitó okirat rnódosuit pontjai: 3.;
Bai at*nfiired . 2ü2{}
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íbbruar 28.

dr. Bóka Istvái

polgánnester
tsalatorrflired Város Önkorm ány

zat.a

Alapító képviseletében
Ellenieg,-zem:

Balatonfiired. 2B2t}" tbbrruír 28.

dr. sindler veronika
iig;,véd
(K4SZ: 36068109)

