
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. számú módosítással egységes szerkezetben

Őcsény Község Önkormányzata az 1997. évi november hó 27. napján kelt 99/1997. számú 
határozatával  elhatározta,  -  valamint  a  71/2003.(V.14.)  és  a  113/2003.(X.26.)  számú 
határozatával módosított - , hogy közfeladatai ellátásának folyamatos biztosítása érdekében 
közalapítványt hoz létre, a jelen alapító okiratban rögzített feltételekkel.

I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

1. Alapító: Őcsény Község Önkormányzata

2. A közalapítvány neve: Őcsény Községért Közalapítvány 
Székhelye: 7143 Őcsény, Fő u. 35.

3. Az  alapítvány  célja: az  alapító  önkormányzat  Ötv.  8.§-ában  foglalt  feladatai 
ellátásához szervezési és anyagi támogatás nyújtása.

Az alapítvány céljának megvalósítása során kiemelten támogatja a község fejlesztésével,  a 
neveléssel  és  oktatással,  az  időskorúak  támogatásával,  az  épített  és  természeti  környezet 
védelmével,  helyi televízió működtetésével, továbbá az ifjúság programjaival, szabadidejük 
hasznos  eltöltésével,  vízrendezéssel,  csapadék-víz  elvezetéssel  és  csatornázással 
kapcsolatosan jelentkező feladatok megvalósítását.
Az alapítvány tevékenysége  gyakorlása  során  együttműködik  a  község  felvirágoztatása  és 
folyamatos fejlődése érdekében tevékenykedő különféle társadalmi és egyházi szervezetekkel. 
Rögzíti  azonban,  hogy  céljában  és  tevékenysége  megvalósításában  politikai-  és  párt- 
semleges; sem a helyi,  sem pedig az országos választásokon képviselőt nem indít és nem 
támogat. 

I. RÉSZ: AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

4. Az  alapítvány  induló  vagyona az  Alapító  által  rendelkezésre  bocsátott 
100.000(Egyszázezer) Ft alapítványi tőke.

Az alapítvány nyitott, ahhoz – az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén- bármely 
bel- és külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat, ha

- Az alapítvány vagyonát bármely módon gyarapítja,
- A jelen alapító okiratban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja,
- A kuratórium a csatlakozáshoz hozzájárul, azt elfogadja. 

4.11 A csatlakozás – a csatlakozó által nyújtott  hozzájárulás mértékére tekintet nélkül- 
nem érint(he)ti az alapítvány tevékenységének és kuratóriumának függetlenségét.

4.12 Az alapítvány nevében vagy javára  történő adománygyűjtés  csak az alapítvány – 
kuratóriumának – írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

Az alapítvány forrásai:



- Az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai/hozzájárulásai;
- Az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól az alapítvány 

céljának megvalósítására  vagy működési  költségeinek fedezésére  kapott  támogatás, 
illetve adomány;

- Az alapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
- Az EGYÉB forrásból származó bevételek és az alapítványi célokat szolgáló kiadások 

különbözete;
- Az alapítvány vállalkozásaiból származó eredmény.

Az alapítvány vagyonának maximum 80%-a erejéig vehet részt vállalkozásban.

4.31  Vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  céljainak  megvalósítása  érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végezhet.

5. Az alapítványi vagyon felhasználása:

A vagyon felhasználása csak az alapítványi célok megvalósítását szolgálhatja. 

5.11 Az alapítvány vagyonából olyan fejlesztés és törekvés nyerhet megvalósítást, amely 
összhangban van az alapítvány céljaival. 

5.12 Az alapítvány közvetlen politikai  tevékenységet  nem folytat,  szervezete  pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.13 Az alapítványi  javak felhasználásának mértékétől  és  sorrendjétől  –  az  alapítvány 
javára befolyt pénzösszeg függvényében – az alapítvány kuratóriuma dönt.
(1) A kezelő szerv a támogatás odaítéléséről pályázat vagy kérelem alapján hozza meg 
döntését.
(2) Az alapítvány – ha törvény kivételt nem tesz- a tisztségviselőt, a támogatót, valamint e 
személyek  (törvényben  meghatározott)  hozzátartozóját  cél  szerinti  juttatásban  nem 
részesítheti.

Az  alapítvány  biztosítja  a  céljának  megvalósításához  kapcsolódó  legszükségesebb 
személyi és tárgyi feltételek fedezetét.

5.21 Az alapítványi vagyon terhére kell elszámolni az alapítványi célok megvalósítása és 
az  alapítvány  vállalkozási  tevékenységének  biztosítása  körében  felmerült  közvetlen  és 
közvetett költségeket. 

Az alapítványi vagyon elhelyezésére önálló bankszámlát kell nyitni.

5.31  Az  alapítvány  céljaira  és  működésére  fel  nem  használt,  illetve  vállalkozási 
tevékenységéhez le nem kötött vagyona – a mindenkori legkedvezőbb feltételeket nyújtó – 
bankbetétbe elhelyezhető, illetve állam által garantált értékpapírba befektethető.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapító 
okiratban meghatározott tevékenységre fordít(hat)ja.

Az  alapítvány  az  alapítványi  vagyon  felhasználásáról  évente  egy  alkalommal  éves 
beszámolót, s ennek jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. 



II. RÉSZ: AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

6. A kuratórium

Az alapítvány legfőbb szerve és egyben képviselője a kuratórium.

A kuratórium létszáma és összetétele:

6.21 a kuratórium létszáma 5 fő, amely elnökből, titkárból és tagokból áll. 
(1) A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki, határozatlan időre.

6.22 A kuratóriumban az alapító – sem közvetlenül, sem közvetve – az alapítványi vagyon 
felhasználásra meghatározó befolyást nem gyakorolhat.
(1)  A  kuratórium  –  és  az  ellenőrző  bizottság-  tagjai  nem  lehetek  olyan  vállalkozás 
tisztségviselői, amellyel az alapítvány  vállalkozása során üzleti kapcsolatban van, vagy 
abba kerül.

6.23 Az alapítvány kuratóriumának

elnöke: BOGNÁR LÁSZLÓNÉ

titkára: DR: LUKÁCS JÓZSEF

tagjai: HAASZ MÁRTONNÉ

KIS-NEMES BÉLÁNÉ

6.24  Ha  a  kuratórium  tevékenységével  a  közalapítvány  céljainak  megvalósulását 
veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavon(hat)ja és kezelőként más szervet jelöl(het) 
ki.

A kuratórium jogköre:

6.31 A kuratórium az alapítvány döntést hozó, ügyintéző és képviselő szerve, ezen belül 
különösen:

6.32  Kezeli  az  alapítványi  vagyont  és  azzal  –  az  alapítványi  célok  megvalósulása 
érdekében – rendelkezik.
(1)  Rendelkezési  jogkörében  minden  olyan  műveletet  levégezhet,  amely  a  vagyon 
használatát, hasznosítását, megőrzését és gyarapítását szolgálja. 

6.33 Dönt az alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról.
(1)  Ha  a  csatlakozási  ajánlat  feltételei  az  alapítványi  célok  kiegészítését  vagy/és  a 
kedvezményezettek  körének  kiszélesítését  jelentené,  a  kuratórium  csak  olyan  döntést 
hozhat, amellyel az eredeti célok megvalósítását nem sérti. 



(2) A csatlakozásra vonatkozó megállapodást az alapítvány nevében a kuratórium elnöke 
és titkára írja alá.

6.4. A kuratórium ügyrendje:

6.41 Az alapítvány kuratóriuma az alapítványi célok megvalósítása érdekében – a hatályos 
jogszabályok  és  a  jelen  alapító  okirat  keretei  között  –  meghatározott  ügyrend  alapján 
végzi feladatát.

6.42 A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal dönt az alapítványi 
célok  megvalósítása,  az  alapítványi  vagyon  adott  időszakra  vonatkozó  felhasználása 
kérdéseiben.
(1) A kuratórium üléseit – a tervezett időpontot megelőző 8 nappal – a kuratórium elnöke 
vagy titkára – írásban, a napirend közlésével – hívja össze.

6.43 A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van.

6.44 A kuratórium döntései egyszerű szótöbbséggel hozza, esetleges szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. 

6.45  Az  éves  beszámolót  –  az  ellenőrző  bizottság  előzetes  véleményezése  után  –  a 
kuratórium teljes ülése hagyja jóvá.
(1) A jóváhagyás akkor érvényes,  ha az ülésen a kuratórium tagjainak legalább 80%-a 
jelen van és a döntést a jelenlévők 75%-os szótöbbséggel hozzák meg.

6.46  A kuratórium döntéseinek  végrehajtása,  az  alapítvány  működtetése  a  kuratórium 
ülései között az elnök és a titkár feladata, ennek megfelelően mindketten jogosultak (és 
kötelesek) a vagyon kezelésére, utalványozására, gazdálkodási döntések és intézkedések 
megtételére.
(1)  Amennyiben  az  alapítvány  alkalmazottat  (is)  foglalkoztat,  a  munkáltatói  jogok 
gyakorlására a titkár jogosult. 

7. Az ellenőrző bizottság 

Az Alapító a kuratórium ellenőrzésére három tagból álló ellenőrző bizottságot hoz létre.

7.11 Az első ellenőrző bizottság

elnöke: PROPSZT JÓZSEFNÉ MIZSER ERZSÉBET – szül.: 1945.04.21. Őcsény, anyja: 
Kovács Erzsébet, őcsényi (7143 Jókai u. 9. sz.) lakos,
tagjai: DÉVAI DÉNES – sz.: 1953.09.18. Őcsény, anyja: Adorján Margit, őcsényi (7143 
Bethlen G. u. 1/A. sz.) lakos,
ifj. RÁCZ LAJOS  - sz. 1950.02.24. Őcsény, anyja: Kiss Sára, őcsényi (7143 Széchenyi u. 
40. sz.) lakos. 

8. Az alapítvány képviselete

8.1  Az  alapítványt  a  kuratórium  elnöke,  vagy  az  általa  írásban  meghatalmazott 
személy(ek) képviseli(k).
8.2 Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan és korlátozás nélkül jegyzi.



8.21  A  cégjegyzés  úgy  történik,  hogy  a  kézzel  vagy  géppel  előírt,  előnyomott  vagy 
nyomtatott szöveg alá a kuratórium elnöke nevét önállóan aláírja.
(1) A szabályszerű cégjegyzéshez az alapítvány bélyegzőjének használata is szükséges.

8.3  Az  alapítvány  vagyona  felett  utalványozási  joga  csak  a  kuratórium elnökének  és 
titkárának, illetve az elnök által írásban meghatalmazott két személynek van. 

III. RÉSZ: VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Az alapítvány megszűnése:

Megszűnik az alapítvány

9.11 Törléssel, ha céljai teljes égészében megvalósultak;

9.12 Az alapító kérelmére, ha a közfeladata iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat 
ellátásnak  biztosítása  más   módon  vagy  más  szervezeti  keretben  hatékonyabban 
megvalósítható;

9.13 Ha a bíróság megszünteti, vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.

9.14 Ha céljainak megvalósítása lehetetlenné vált. 

Megszüntetheti a bíróság az alapítványt, ha a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány 
célját veszélyezteti, de az Alapító a bíróság felhívása ellenére a kezelő szervet nem hívja 
vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki.

9.3. Az alapítvány megszűnése esetén vagyona – a hitelezők kielégítése után – az Alapítót 
illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és 
erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni. 

10. A jelen alapító okiratot csak az Alapító módosíthatja. 

11. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez annak bírósági 
nyilvántartásba vétele szükséges. 

11.1 Az alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.

11.2 Az alapítvány a Tolna megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétel után nem 
vonható vissza.

12. Az Alaptó a jelen közalapítványt a TOLNAI NÉPÚJSÁG hivatalos helyi lapban és az 
ŐCSÉNYI KÁBEL-TELEVÍZIÓ műsorában teszi közzé. 

12.1 Ugyanezeken a fórumokon teszi közzé – évente egy alkalommal – a közalapítvány 
gazdálkodásának legfontosabb adatait, illetve a közalapítvány esetleges megszűnését is.



13. Az alapítvány működési és gazdálkodási rendjének a jelen alapító okiratban foglaltak 
kereti  közötti  részletes  szabályait  az alapítvány szervezeti  és működési szabályzata 
tartalmazza.

13.1 A szabályzatot az alapítvány bejegyzését követő 90 napon belül el kell készíteni.

14. A  jelen  alapító  okiratban  külön  nem  szabályozott  kérdésekben  a  közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezéseit,  valamit  a  közalapítványi  tevékenységhez  kapcsolódó  mindenkor 
hatályos egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók. 

Ezt  az  alaptó  okiratot  az  Alapító  elolvasás  s  az  abban  foglalt  szabályozás  részletes 
megtárgyalása  és  megértése  után,  mint  akaratával  mindenben  megegyezőt,  -  hivatalos 
képviselője útján- helybenhagyólag aláírta. 

Őcsény, 2007. október 26.

Fülöp János Pollák Csaba
polgármester     jegyző
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