
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 151/2008. (V.27.) kt. 
határozatában foglaltakkal módosított 

 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 
(egységes szerkezetben) 

 
A jelen alapító okirattal az Önkormányzat, mint alapító a Ptk. 74/G. §. (1) bekezdése alapján 
közfeladat folyamatos ellátása céljából közalapítványt hoz létre 
 
1. Az Alapító: KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

  
  
2. A Közalapítvány neve: „ KUNHEGYES VÁROSÉRT” Közalapítvány 
  A Közalapítvány önálló jogi személy 

 
3. A Közalapítvány székhelye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
 
4. A Közalapítvány időtartama:  
 A közalapítvány meghatározatlan időre létesül.  A jogszabályban meghatározott esetekben 

történő megszűnése esetén a meglévő alapítványi vagyon az Alapító Okiratban megjelölt 
célokhoz hasonló célokra használandó fel.  

 
5. A Közalapítvány célja: 
 A helyi önkormányzat minden olyan tevékenységéhez, jogszabályi kötelezettsége 

teljesítéséhez támogatás, segítség nyújtása, amelyet az önkormányzat a településfejlesztés 
érdekében, a helyi lakosok jobb közszolgáltatással való ellátásában, annak fejlesztésében, 
a környezet állapotának megóvása, javítása érdekében végez. 

 
 E célok teljesülése érdekében a közalapítvány az alábbi feladatokat látja el: 

- támogatja, illetve ellátja az olyan önkormányzati beruházásokat, amelyek a település 
csatornázásával, ivóvízellátásával, a hulladékgyűjtéssel, tárolással és feldolgozással, a 
külszíni vízelvezetéssel, az energia-felhasználás racionalizálásával függnek össze; 

- segíti az önkormányzatok által szociálisan preferált, hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok problémáinak megoldását célzó önkormányzati feladatok ellátását; 

 
A közalapítvány Khtv. 26. §. szerinti közhasznú tevékenységei: 
  9. pont:  környezetvédelem; 
 11.pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 
 
A közalapítvány olyan közfeladatokat lát el, melyekről a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. §-a szerint az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk.  
 

6. A közalapítvány vagyona: 

 Az alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000 Ft (azaz: Egyszázezer forint). 
 
 A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki pénzbeni, vagy természetbeni adománnyal szabadon 

csatlakozhat, amennyiben a közalapítvány céljaival egyetért és elfogadja az Alapító Okirat 
rendelkezéseit. A támogatás elfogadásáról a Kuratórium dönt.  
A befizetések növelhetik a közalapítvány vagyonát, vagy pedig fordíthatók közvetlenül a 
közalapítványi célokra. 
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 A közalapítványi célokra az alaptőke is felhasználható. 
 
 A közalapítvány vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. 
 A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott 

tevékenységre fordítja. 
 Amennyiben befektetési tevékenységet folytat, befektetési szabályzatot készít, melyet a 

Kuratórium fogad el. 
 
 
7. A közalapítvány kezelő szerve: az öttagú Kuratórium. 
 
 A Kuratórium elnökét és négy tagját az Alapító nevezi ki, határozatlan időre. A kinevezés 

indokolt esetben visszavonható. 
 
 A Kuratórium elnöke:  Imre Péter 

         lakcíme:   5340 Kunhegyes, Garay u. 1/a. 
 
 A Kuratórium tagja:   Boldogné Nagy Katalin   

                    lakcíme:   5340 Kunhegyes, Zádor u. 11/a. 
 
 A Kuratórium tagja:   Nagy András 

         lakcíme:   5340 Kunhegyes, Mirhó-köz 4/b. 
 

A Kuratórium tagja:   Rózsa Lajos 

         lakcíme:   5340 Kunhegyes, Vasút u. 15.    
 
 A Kuratórium tagja:   Dr.K.Tóth András     

         lakcíme:   5340 Kunhegyes, Béke u. 12. 
 
 
 A Kuratórium kezeli a közalapítvány vagyonát és dönt annak felhasználásáról. 
 
 A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. A Kuratórium 

üléseit az elnök hívja össze a napirend megjelölésével úgy, hogy a meghívó legalább 8 
nappal az ülést megelőzően megérkezzék a Kuratórium tagjaihoz. 

 
 A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatát nyílt 

szavazással, szótöbbséggel hozza. Az éves beszámoló és közhasznú jelentés tárgyában a 
kuratóriumi elfogadáshoz egyhangú szavazat szükséges. 

 
 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685. §. b./ pontja), élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. 

 
 A Kuratórium határozatot hozhat: az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés 

elfogadásán kívül – ülés tartása nélkül is.  
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 Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét az elnök 8 napi határidő tűzésével írásban 
közli a kurátorokkal, akik szavazatukat ugyancsak írásban adják meg. A szavazás 
eredményéről és a határozatról az elnök a tagokat az utolsó szavazat beérkezésétől 
számított 8 napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, az ülésen kívül 
javasolt határozat-tervezet megvitatására a Kuratórium ülését össze kell hívni. 

 
 A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a Kuratórium elnöke zárt ülést rendelhet el, 

amennyiben azt az ülésen résztvevők egyhangúlag indítványozzák, és azt üzleti titok, vagy 
a személyiségi jogok védelme indokolja. 

 
 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből a hozott döntések tartalma, 

időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye 
megállapítható. A jegyzőkönyvben foglalt határozatokról, valamint az írásbeli szavazás 
útján meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni (határozatok tára) és 
azokat a közalapítvány irattárában meg kell őrizni. 

 
 A Kuratórium döntéseiről az érintetteket az elnök 15 napon belül írásban értesíti. A 

közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az érintettek és a 
közalapítvány munkája iránt érdeklődők a közalapítvány székhelyén előzetes 
időegyeztetést követően betekinthetnek. Kivételt képeznek azon iratok, amelyek üzleti 
titkot képeznek, vagy amelyek a személyiségi jogok védelme okán nem nyilvánosak. 

 
 A közalapítvány működéséről a Kuratórium az éves mérleg és beszámoló elfogadásával 

egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készít. 
 
 A jegyzőkönyvek vezetéséről és a határozatok nyilvántartásáról, valamint a 

nyilvánosságra hozatalról a Kuratórium elnöke köteles gondoskodni. 
 
 A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de költségtérítésre 

jogosultak. 
 
8. A közalapítvány képviselete:  a közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. 
 
9. A közalapítvány vagyona és bankszámlája felett utalványozási joga az elnöknek és 

bármely kuratóriumi tagnak együttesen van. 
 
10. Az Alapító háromtagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. 
 A Felügyelő Bizottság megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás  visszavonható. 
 
 A Felügyelő Bizottság  elnöke: Ardai József 
      lakcíme: 5340 Kunhegyes, Nyílt u. 18. 
 
 A Felügyelő Bizottság  tagja:  Dr.Horváth Lajos 
      lakcíme: 5340 Kunhegyes, Zádor u. 2.  
 
 A Felügyelő Bizottság  tagja:  Nagy József Attiláné  
      lakcíme: 5340 Kunhegyes, Mirhó-köz 4/f.  
 
 A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. 

Határozatait egyhangúlag hozza. 
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 A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a Kuratórium ülésének 

összehívását kezdeményezni, amennyiben a közalapítvány működésében jogsértést vagy 
egyéb mulasztást észlel. 

 
 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, aki: 

- a Kuratórium elnöke, vagy tagja, 
- a közalapítvánnyal e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, 
- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója, 
- továbbá, aki olyan közhasznú szervezeteknél töltött be – annak megszűntét megelőző 

két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. E korlátozás a közhasznú szervezet 
megszűntét követő két évig vonatkozik az érintett személyre. 

 
11. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni az 

Alapítót és a csatlakozókat munkájáról, így különösen a közalapítványi vagyon 
kezeléséről és felhasználásáról. 

 
 A Kuratórium évente egyszer a helyi, vagy országos sajtó útján tájékoztatja a 

nyilvánosságot a közalapítvány éves munkájáról, működésének módjáról, a meghozott 
döntésekről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, s közzéteszi éves beszámolója, 
közhasznúsági jelentése, tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait. 

 
 Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot 

készíthet. 
 
12. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, 

azoktól támogatást nem kap és nem fogad el, továbbá országgyűlési képviselői és 
önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.  

 
13. Az Alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány érvényes létrejöttéhez az Alapító 

Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 
 
 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
 Jelen közalapítvány Alapító Okiratának hivatalos lapban való közzétételéről az Alapító 

gondoskodik. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a módosításokkal együtt egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2008. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 151/2008. 
(V.27.) kt. határozatával elfogadta. 
 
Kunhegyes, 2008. május 27. 
 
 
 
         Szabó András 
         polgármester  


