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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. június 27-ei ülésén a 133/2013. (VI. 27.) kt.
határozatában döntött, és elrendelte az „Esélyegyenlőség Alapítvány Várpalota” csatlakozását az „Egy
Mosolyért” Közalapítványhoz, illetve Várpalota Város Közművelődési Közalapítványának és Várpalota
Város Közoktatási Közalapítványának, Várpalota Város Sport Közalapítványához történő csatlakozását.
Egyben elrendelte, hogy a csatlakozással egyidejűleg a Sport Közalapítvány elnevezése Várpalotáért
Közalapítvány elnevezésre módosuljon.

A Képviselő-testület a módosított alapító okiratok elkészítésével Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodáját
bízta meg, amely többek között a változásokat tartalmazó alapító okiratokat a Képviselő-testület által
elfogadni javasolt határozatokkal együtt megküldte Önkormányzatunk részére.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (6) bekezdése alapján:
„A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére – új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz
való  csatlakozás  céljából  –  elrendelheti  az  alapítványok  egyesítését,  ha  ez  az  érintett  alapítványok
céljainak megvalósításával összhangban áll. Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új,
illetőleg  a  megfelelően  módosított  –  a  megszűnt  alapítvány  jogutódlásáról  is  rendelkező  –  alapító
okiratot  is  csatolni  kell,  egyebekben  a  bíróság  eljárására  az  alapítvány  nyilvántartásba  vételére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

A  beolvadásokra  (egyesítésekre)  tekintettel  az  alapító  okiratok  tartalmazzák  a  megszűnő
közalapítványok céljait és feladatait, melyek ellátását az egyesítéssel létrejött közalapítványok viszik
tovább.

Tekintettel  arra,  hogy  az  „Egy  Mosolyért”  Közalapítványba  egy  hasonlóan  szociális  küldetésű
alapítvány olvad be, ezért  ott nem tartom indokoltnak, azonban az elnevezésében is átalakuló Sport
Közalapítvány  esetében  fontosnak  tartom,  hogy  a  továbbra  is  funkcionáló  kuratóriumban  ne  csak
kiemelten a sporttal foglalkozó, hanem a közművelődést és a köznevelést is szívügyének tekintő tagok
legyenek. Mindezért indítványozom, hogy a Várpalota Város Sport Közalapítvány kuratóriumából Barla
Szabó Lászlót, Bátor Antalt, Lőrincz Jánost, Mária Istvánt és Méreg Józsefet hívjuk vissza és helyükre
az új  kuratórium tagjának Lanczmann Balázst,  Lassu Tamásnét,  Sándor Zsuzsannát,  Szalóné Bakos
Juditot  és  Szili  Gabriellát  válasszuk  meg.  Az  új  összetételű  kuratórium  tagjai  közül  a  kuratórium
elnökének Németh Tibor (8100 Várpalota, Jókai utca 17. V/19.) megválasztására teszek javaslatot.

A júniusi képviselő-testületi  határozatunkban rögzítettek alapján javasolom, hogy az előterjesztéshez
mellékelt  határozatok  elfogadásával  döntsünk  az  Önkormányzatunk  által  alapított  „Esélyegyenlőség
Alapítvány  Várpalota”,  „Egy  Mosolyért”  Közalapítványba  történő  beolvadásával,  illetve  Várpalota
Város  Közoktatási  Közalapítványának  és  Várpalota  Város  Közművelődési  Közalapítványának,
Várpalota  Város  Sport  Közalapítványába  történő  beolvadásával  kapcsolatos  rendelkezések
meghozataláról.  A  beolvadásokra  tekintettel  bekövetkezett  változások  miatt  döntsünk  az  „Egy
Mosolyért” Közalapítvány és a Várpalotáért Közalapítvány alapító okiratának az elfogadásáról.

Az előterjesztést sürgős tárgyalására a változások év végéig történő bírósági átvezetése érdekében van
szükség, hogy 2014. évben már az egyesített feladatkörrel csak a két közalapítvány folytassa működését.

Várpalota,  2013. november 19.

Talabér Márta
polgármester



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 1. Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. november  28-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…..  /2013.     (XI. 28.)     képviselő-testületi     határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az alapítói jogkör gyakorlója megállapít-
ja, hogy az Esélyegyenlőség Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet Várpalota elnevezésű
közalapítvány beolvad az „Egy Mosolyért” Közalapítványba, ennek megfelelően az „Egy Moso-
lyért” Közalapítványnak a beolvadásra tekintettel megállapított, módosított alapító okiratának bíró-
sági nyilvántartásba vételével:

– az Esélyegyenlőség Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet Várpalota elnevezésű köz-
alapítvány jogai, illetve kötelezettségei általános jogutódként az „Egy Mosolyért” Közalapít-
ványt illetik, illetve terhelik,

– az Esélyegyenlőség Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet Várpalota elnevezésű köz-
alapítvány vagyona az „Egy Mosolyért” Közalapítványra száll, 

– az Esélyegyenlőség Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet Várpalota elnevezésű köz-
alapítvány, valamint a kuratóriumi tagjainak mandátuma megszűnik.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:

Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája
Sándor Tamás aljegyző

Várpalota,  2013. november 28.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita 
polgármester jegyző

2



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 2. Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. november  28-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…..  /2013.     (XI. 28.)     képviselő-testületi     határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete,  mint  az  alapítói  jogkör  gyakorlója
megállapítja, hogy Várpalota Város Közművelődési Közalapítványa beolvad Várpalota Város Sport
Közalapítványába,  ennek  megfelelően  Várpalota  Város  Sport  Közalapítványának  a  beolvadásra
tekintettel megállapított, módosított alapító okiratának bírósági nyilvántartásba vételével:

– a  Várpalota  Város  Közművelődési  Közalapítványa  jogai,  illetve  kötelezettségei  általános
jogutódként a Várpalota Város Sport Közalapítványát illetik, illetve terhelik,

– a  Várpalota  Város  Közművelődési  Közalapítványa  vagyona  a  Várpalota  Város  Sport
Közalapítványára száll,

– a  Várpalota  Város  Közművelődési  Közalapítványa,  valamint  a  kuratóriumi  tagjainak
mandátuma megszűnik.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:

Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája
Sándor Tamás aljegyző

Várpalota,  2013. november 28.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita 
polgármester jegyző
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 3. Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. november  28-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…..  /2013.     (XI. 28.)     képviselő-testületi     határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete,  mint  az  alapítói  jogkör  gyakorlója
megállapítja,  hogy Várpalota  Város Közoktatási  Közalapítványa beolvad Várpalota  Város Sport
Közalapítványába,  ennek  megfelelően  Várpalota  Város  Sport  Közalapítványának  a  beolvadásra
tekintettel megállapított, módosított alapító okiratának bírósági nyilvántartásba vételével:

– a  Várpalota Város  Közoktatási  Közalapítványa  jogai,  illetve  kötelezettségei  általános
jogutódként a Várpalota Város Sport Közalapítványát illetik, illetve terhelik, 

– a  Várpalota  Város  Közoktatási  Közalapítványa  vagyona  a  Várpalota  Város  Sport
Közalapítványára száll, 

– a Várpalota Város Közoktatási Közalapítványa, valamint a kuratóriumi tagjainak mandátuma
megszűnik.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:

Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája
Sándor Tamás aljegyző

Várpalota,  2013. november 28.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita 
polgármester jegyző
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 4. Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. november  28-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…..  /2013.     (XI. 28.)     képviselő-testületi     határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az alapítói jogkör gyakorlója elrendeli az
Esélyegyenlőség Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet  Várpalota  elnevezésű közalapít-
vány beolvadását az „Egy Mosolyért” Közalapítványba, ennek megfelelően az „Egy Mosolyért”
Közalapítvány alapító okiratát az eddigi módosításaival együtt hatályon kívül helyezi és az alapító
okirat szövegét – a beolvadásra tekintettel bekövetkezett változások miatt a hatályos jogszabályok
rendelkezései alapján – az alábbi tartalommal állapítja meg:

ALAPÍTÓ OKIRAT

I.

A KÖZALAPÍTVÁNY ADATAI

1. A közalapítvány neve: „Egy Mosolyért” Közalapítvány
(továbbiakban: közalapítvány)

2. A közalapítvány székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

3. A közalapítvány tevékenységét közhasznú szervezetként végzi.

4. Működési területe: Várpalota

5. A közalapítvány jogállása: A közalapítvány jogi személy.

6. A közalapítvány célja, feladatai:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében,
a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény 67.  §-ában  és  86.
§-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 40. § - 51. §-aiban foglalt közfeladatok ellátása érdekében az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vény 2. § 20. pontjában foglaltakra tekintettel a közalapítvány célja Várpalota város szociális in-
tézményei működésének támogatása, fejlesztése, a város szociálisan hátrányos helyzetű lakosainak
segítése, valamint Várpalota Város kiemelkedő képességű gyermekei, ifjai oktatásának, képzésének
anyagi támogatása,  az Alaptörvényben biztosított  tanulás szabadságához való jog gyakorlásának
elősegítése.  



E célok megvalósítása érdekében a közalapítvány céljai és feladatai különösen:

- a Várpalotán élő személyek és családok átmeneti súlyos problémáinak enyhítése, különösen, ha
ezen problémák gyermekeket, illetve fogyatékossággal élő személyeket is érintenek,
- a város lakosait ellátó szociális intézmények munkájának technikai és egyéb eszközökkel történő
segítése,
- rendezvények, programok szervezése a hátrányos helyzetűek számára, valamint e programokon
való részvételük, üdültetésük, nyári táboroztatásuk támogatása,
- a szociális intézmények dolgozóinak és ellátottainak mentális támogatása,
- a fenti célok elérését szolgáló pályázatokon való részvétel és jótékonysági programok szervezése,

- a Várpalotán állandó lakhellyel rendelkező, középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató
vagy folytatni kívánó azon fiatalok anyagi támogatása, akik kiemelkedő adottságokkal és képessé-
gekkel rendelkeznek, azonban a megfelelő anyagi háttér hiányában azt továbbfejleszteni nem tud-
ják. Ezen belül különösen támogatandó:

- a kiemelkedő zenei tehetséggel rendelkező fiatalok hazai és külföldi konzervatóriumokban
való képzése,

- a kiemelkedő nyelvi  eredményt  elért  fiatalok középiskolában,  valamint  hazai  és  külföldi
egyetemeken, főiskolákon történő taníttatása,

- a kiemelkedő művészi  adottságokkal  rendelkező fiatalok képzése,  bel-  és külföldi  tanul-
mányutakon való részvételük,

- a kiemelkedő képességgel rendelkező szakmai mesterjelöltek külföldi tanulmányutakon való
részvétele,

- a sporttehetségek bel- és külföldi képzése, versenyeztetése, edzőtáborba történő eljutása,
- a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért fiatalok hazai vagy külföldi főiskolai oktatása,
- a testi és érzékszervi fogyatékossággal élők továbbtanulásának elősegítése.

II.

A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA

A közalapítvány induló vagyona 500.000,- Ft, mely pénzösszeget a Képviselő-testület a közalapít-
vány számára elkülönít. Az induló vagyon 25%-át törzsvagyonként kell kezelni, 75%-a és a kama-
tok pedig alapítványi célra használhatók fel.

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb össze-
sen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt cé-
lokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha

- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes

rendjét.

A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki közalapítványnak az alapító okiratban meghatá-
rozott céljainak eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és jelen alapító okirat rendelkezé-
seit elfogadja.

A közalapítvány vagyonát természetes és jogi személyek, valamint egyéb társaságok pénzbefizetés-
sel és vagyoni tárgyak adományozásával gyarapíthatják. A tárgyi adományok – amennyiben az ala-
pítvány céljait közvetlenül nem szolgálják – értékesítendők, és az így befolyt pénzösszeg a közala-
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pítvány vagyonát növeli. A pénzbeli adományokból, valamint a tárgyi adományok értékesítéséből
származó bevételek 5%-a az alapítványi törzsvagyont növeli, 95%-a pedig támogatási célra közvet-
lenül felhasználható.

A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapító
okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja. 

A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befo-
lyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulá-
sa mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet
nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

A közalapítvány bankszámla feletti rendelkezéshez, készpénz felvételéhez, vagyoni jellegű és pénz-
forgalmi kötelezettség-vállaláshoz egyidejűleg a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag együttes
aláírása szükséges.  Az elnök akadályoztatása esetén a  kuratórium két tagjának együttes aláírása
szükséges.

A közalapítvány pénzügyi, gazdálkodási ügyintézéséről a kuratórium gondoskodik.

III.

A KÖZALAPÍTVÁNY KEZELŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVE

A közalapítvány legfőbb döntést hozó és képviseleti szerve a kuratórium. 

A kuratóriumot a képviselő-testület hozza létre. Létszáma 7 fő. Tagjainak névsorát jelen alapító ok-
irat melléklete tartalmazza.

1. A kuratórium tagjai:

A kuratórium tagjait az alapító – ezen belül az alapító jogait gyakorló képviselő-testület – választja,
határozott időre, 4 éves időtartamra. A tagokat mindenkori önkormányzati választásokat követő első
negyedévben kell megválasztani. 

A kuratóriumi tagok a megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, költségeik
megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

A tagok megbízatása megszűnik:
- a mandátum lejártával,
- a képviselő-testületi tagok esetében a képviselői mandátum megszűnésével,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag visszahívásával,
- a közalapítvány megszűnésével.

Abban az esetben kerülhet sor a kuratóriumi tag visszahívására, amennyiben a kuratórium tagja a
tagsági kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból több mint hat hónapig akadályoztatva van.
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2. A kuratórium vezető tisztségviselője:

A kuratórium vezető tisztségviselőjét, azaz a Közalapítvány elnökét az alapító választja meg 4 évre
a kuratóriumi tagok közül. 

A közalapítvány képviseletére jogosult elnök adatai:
Neve: Csehné Huszics Márta
Születési helye, ideje: Várpalota, 1968. február 08.
Anyja neve: Szabó Margit
Lakcíme: 8100 Várpalota, Árpád u. 19/A.
Levelezési címe: 8100 Várpalota, Árpád u. 19/A.
Személyi igazolvány száma: 377491 IA

Az elnököt – akadályoztatása esetén – a kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag helyettesíti.

Az elnök:
- képviseli a közalapítványt,
- összehívja, előkészíti és vezeti a kuratórium üléseit,
- a kuratórium ügyeiben kiadmányozási jog illeti meg,
- gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről, melyekből a kuratórium döntéseinek tartalma,

időpontja és hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számaránya, illetve személye
megállapítható,

- gondoskodik a kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, ennek keretében intézkedik a kura-
tórium döntéseinek az érintettekkel való közléséről. Egyedi ügyekben a döntést névre szóló
levélben közli,  szélesebb kedvezményezetti  kört  érintő döntést  pedig helyi újságok útján
hozza nyilvánosságra,

- irányítja és ellenőrzi a közalapítvány tevékenységét,
- engedélyezi a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekin-

tést,
- utalványozási jog illeti meg,
- igény szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítóknak a kuratórium te-

vékenységéről,
- tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb  adatait  az  önkormányzat  lapjában  és

Várpalota Város Honlapján nyilvánosságra hozza.

Az elnök tisztsége megszűnik:
- a mandátum lejártával,
- a kuratóriumi tagság megszűnésével,
- az elnöki tisztségről való lemondással,
- az elnöki tisztségből való visszahívással.

3. A kuratórium titkára:

A közalapítvány szervezési feladatait a titkár látja el. Munkáját az elnök irányítja. A titkár feladatai:
- a támogatási javaslatok összegyűjtése, nyilvántartása, kuratórium elé terjesztése,
- a kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készítése,
- a közalapítvány postájának, levélforgalmának kezelése,
- nyilvántartás vezetése a kuratórium üléseiről és döntéseiről 
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4. A kuratórium működése:

A kuratórium rendes üléseit félévenként tartja. Az üléseket az elnök hívja össze és dönt a meghívan-
dók köréről is. Az ülés soron kívüli összehívását az elnök bármikor kezdeményezheti, azonban kö-
teles összehívni a kuratóriumot abban az esetben, ha azt két kuratóriumi tag, vagy az alapító kezde-
ményezi. A kuratóriumi ülés összehívása akkor szabályos, ha az a tervezett időpont előtt nyolc nap-
pal a várható napirend közlésével történik. Rendkívüli esetben indokoltan ettől el lehet térni, azon-
ban ennek okát dokumentálni kell.  Az üléseken a kuratórium tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, az
esetlegesen felkért szakértőn, a támogatás kezdeményezőjén, az érintetteken, valamint az ellenőrző
szerv képviselőjén kívül más nem vehet részt. 

A kuratórium üléseiről – az ülést követő 8 napon belül - jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartal-
mazza
- az ülések helyét, idejét, a részt vevők nevét, 
- a napirendet, 
- az összehívás szabályszerűségét, rendkívüli voltát, 
- a határozatképességet, 
- az ülésen elhangzottak lényegét, valamint
- az ülésen hozott határozatokat, feltűntetve a szavazások eredményét. 

A jegyzőkönyvet az egyik, az ülésen jelen lévő kuratóriumi tag hitelesíti.

A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell a
közalapítvány iratai között megőrizni.

5. A határozathozatal:

A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van. A kuratórium döntése-
it nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt. 

A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 685. § b) pontjá-
ban meghatározott közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minődül előnynek a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szol-
gáltatás.

A kuratórium a döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon –
közli az érintettekkel.

6. A kuratórium kizárólagos hatásköre:

- a közalapítvány éves költségvetési tervének, annak végrehajtásáról szóló beszámolónak, va-
lamint az éves mérlegnek az elfogadása,

- döntés vállalkozási tevékenység indításáról,
- a feltételhez kötött támogatások, csatlakozások, adományok elfogadásával kapcsolatos dön-

tés meghozatala,
- a közalapítvány együttműködési megállapodásairól és más szervezetekben vállalandó tagsá-

gi viszonyáról szóló döntés meghozatala,
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- a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) megálla-
pítása és módosítása,

- a kuratórium ügyrendjének megállapítása, módosítása,
- döntés a közalapítvány vagyonának céljaival megegyező felhasználásáról,
- pályázatok kiírása, elbírálása,
- csatlakozás és feltételhez kötött adományok elfogadása,
- döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, illetve az alapító okirat a kurató-

rium kizárólagos hatáskörébe utal

A kuratórium biztosítja a közalapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyama-
tos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak
megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és sze-
mélyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

A kuratórium gondoskodik az alaptőke (törzstőke) biztonságos és magas hozamú befektetéséről, a
vagyon őrzéséről és évenkénti gyarapításáról.

A kuratórium évente egy alkalommal tájékoztatja az alapítót, az alapítványhoz csatlakozókat, vala-
mint a nyilvánosságot a közalapítvány tevékenységéről. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a műkö-
dés jellemzőit, a lehetséges támogatások és szolgáltatások igénybevételének módját, a szolgáltatáso-
kat igénybe vehetők körét, valamint a támogatásokról hozott döntéseket.

7. A beszámolási szabályok:

A közalapítvány éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentés elfo-
gadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egy-
idejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet.

8. A közalapítvány felügyelő szerve:

A közalapítvány felügyelő szerve Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága, mely a kuratórium tevékenységét munkaterve szerint ellenőrzi. Az alapítvány ügyeibe
betekinthet, a kuratóriumtól jelentést, beszámolót kérhet. 

A kuratóriumi üléseken a bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A bizottság köteles tájékoztatni a kuratóriumot, illetve köteles annak összehívását kezdeményezni,
amennyiben 
- a működésével összefüggő törvénytelenséget észlel
- az alapítvány érdekeit sértő tények a tudomására jutnak
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- a tisztségviselők vagy a kurátorok felelősségét megalapozó tény merül fel.
A bizottság jogosult a kuratórium összehívására, amennyiben indítványára 30 napon belül nem ül
össze.

Az ellenőrzésben nem vehet részt az a személy, aki a bizottságnak és a kuratóriumnak is megválasz-
tott tagja, továbbá az sem, aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy az alapítvány cél
szerinti juttatásaiból – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat
kivéve – részesül. A tilalom a felsoroltak hozzátartozóira is vonatkozik.

IV.
A KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSE, FORMÁI

A támogatás megítélését kezdeményezheti:
-  a képzésben (továbbtanulásban, tanulmányútban) érintett személy,
-  a képző intézmény (annak bármely oktatója, vezetője, valamint a diákok képviselője),
-  társadalmi szerv, előadói és alkotói közösség,
-  bármely állampolgár.

A támogatást bárki igényelheti, aki a célkitűzésben szabályozott feltételeknek megfelel. A támoga-
tás elnyerésének nem feltétele, hogy az érintett személy Várpalotán működő intézmény, vagy alko-
tói közösség tagja legyen. Az anyagi források függvényében a kuratórium a támogatásra pályázatot
is kiírhat. A támogatást kérő (pályázó) a kuratórium ülésére meghívható, azonban a támogatás oda-
ítélésének a személyes jelenlét nem feltétele. 

A támogatás odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma a kurátorok létszámának 2/3-os többségével
dönt. A támogatás megítéléséhez a kuratórium szakértőt vehet igénybe, valamint igazolásokat kér-
het be. 

A támogatás formáját és mértékét írásbeli megállapodásba kell foglalni. A megállapodásnak tartal-
maznia kell az megítélt összegre vonatkozóan a felhasználás célját, valamint az elszámolás idejét és
módját. A támogatott helyi munkavállalási kötelezettsége nem írható elő.
A támogatás formája lehet:

- pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás
- tandíj vállalása
- a tanszer és egyéb felszerelés költségeinek átvállalása
- megélhetési költségekhez történő hozzájárulás
- külföldi tanulmányút költségeinek részleges vagy teljes átvállalása

A támogatási formák egyenként és együttesen is megítélhetők. A támogatás megítélésénél nem kizá-
ró ok, ha más szerv is támogatja az érintett személyt, erről azonban a kuratóriumot tájékoztatni kell.

A kuratórium a támogatást azonnal megszüntetheti, amennyiben a támogatott a vállalt feladatát nem
teljesíti. Kötelezettség-mulasztásnak minősül, ha a támogatott tanulmányait elhanyagolja. A támo-
gatott köteles visszatéríteni a támogatást, amennyiben azt nem a támogatott célra fordítja. A támo-
gatás megszűnik, ha annak megítélését a család anyagi helyzetének alakulása a továbbiakban indo-
kolatlanná teszi. A kuratórium köteles gondoskodni arról, hogy az odaítélt támogatás vagyoni előny
megszerzését ne szolgálja.

V.
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és más politikai szerveze-
tektől független, részükre támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. Az országgyűlési
képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

A közalapítvány a Veszprémi Törvényszék nyilvántartásba vételével határozatlan időre jött létre.

A közalapítvány működése felett a Veszprém Megyei Főügyészség a rá irányadó szabályok szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az alapító okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdések-
ben a Ptk. és a közalapítványra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a hite-
lezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani, és erről a nyil-
vánosságot helyben szokásos módon (Várpalota Város hivatalos honlapján keresztül, a Várpalotai
Hírek elnevezésű lapban, valamint a Várpalotai Városi televízióban) tájékoztatni.

A bíróság az alapítványt - törvényben meghatározott eljárást követően - a nyilvántartásból törli, ha
az alapító okiratban meghatározott
a) cél megvalósult;
b) idő eltelt;
c) feltétel bekövetkezett.

Az alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti vagy
más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.

A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetet-
lenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az
alapító kérelme alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak megvalósítása lehe-
tetlenné vált.

A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapít-
vány célját veszélyezteti és az alapító - a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és
kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki.

A közalapítványt a bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatko-
zással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben haté-
konyabban megvalósítható.

Jelen alapító okiratot a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában - ennek hi-
ányában a helyben szokásos módon - közzé kell tenni.

ZÁRADÉK:
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1) A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a PK.60.124/2001/5. számú végzésével vette nyil-
vántartásba.

A közalapítvány adószáma: 18932904-1-19

2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen alapító okiratot haladéktalanul küldje meg a
Veszprém Megyei Főügyészség, valamint a Veszprémi Törvényszék részére.

Várpalota,  2013. november 28.

………………………… …………………………
Talabér Márta Máténé Dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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Melléklet az „Egy Mosolyért” Közalapítvány alapító okiratához

„Egy Mosolyért” Közalapítvány tagjai:

1. Csehné Huszics Márta (8100 Várpalota, Árpád u. 19/A.)
2. Jákli Tivadar (8100 Várpalota, Gárdonyi utca 16.)
3. Kádár István (8100 Szabolcska Mihály u. 14.)
4. Mészáros Imréné (8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 25.)
5. Sipos Zoltánné (8100 Várpalota, Szabolcska Mihály u. 57. I/6.)
6. Somogyi J. Lászlóné (8100 Várpalota-Inota,Petőfi utca 18.)
7. Szolgáné Magashegyi Ilona (8100 Várpalota, Faller Jenő utca 6.)
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 5. Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. november  28-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…..  /2013.     (XI. 28.)     képviselő-testületi     határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az alapítói jogkör gyakorlója elrendeli a
Várpalota Város Közművelődési Közalapítvány és a Várpalota Város Közoktatási Közalapítványa
elnevezésű közalapítványok beolvadását a Várpalota Város Sport Közalapítványába.

Várpalota Város Sport Közalapítványa alapítói  jogkörének gyakorlójaként a Képviselő-testület a
mai nappal Barla Szabó Lászlót (8100 Várpalota, Jókai u. 17.), Bátor Antalt (8100 Várpalota, Resán
Mihály u.  6.),  Lőrincz Jánost (8100 Várpalota,  Bakony u.  14.),  Mária  Istvánt  (8100 Várpalota,
Veszprémi u. 14.), Méreg Józsefet (8100 Várpalota, Marx u. 12.) és Németh Tibort (8100 Várpalota,
Jókai u. 17. V/19.) visszahívja a kuratóriumi tagságukból és a helyükre a mai naptól kezdődően
határozott, 4 éves időtartamra a kuratórium tagjának Lanczmann Balázst (8100 Várpalota, Báthory
u.  16.),  Lassu Tamásnét  (8100 Várpalota,  Szabolcska Mihály u.  99.),  Sándor Zsuzsannát  (8100
Várpalota,  Sörház  utca  57.),  Szalóné  Bakos  Juditot  (8100  Várpalota,  Bakony  utca  12.),  Szili
Gabriellát (8100 Várpalota, Árpád utca 14.) és Németh Tibort (8100 Várpalota, Jókai u. 17. V/19.)
választja meg.

Az alapító egyidejűleg úgy dönt, hogy a kuratórium tagjai közül – a visszahívott Barla Szabó László
(8100 Várpalota, Jókai u. 17.) helyett –  a kuratórium elnökévé a mai naptól kezdődően Németh
Tibort (8100 Várpalota, Jókai u. 17. V/19.) választja meg.

A fentieknek megfelelően a Várpalota Város Sport Közalapítványának alapító okiratát az eddigi
módosításaival együtt  hatályon kívül helyezi és az alapító okirat  szövegét – a beolvadásra és a
kuratóriumi tagok, illetve a kuratórium elnökének változására tekintettel bekövetkezett módosítások
miatt a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján – az alábbi tartalommal állapítja meg:

I.

A KÖZALAPÍTVÁNY ADATAI

1. A közalapítvány neve: Várpalotáért Közalapítvány
(továbbiakban: közalapítvány)

2. A közalapítvány székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

3. A közalapítvány tevékenységét kiemelten közhasznú szervezetként, nyílt jogállású közalapítvány-
ként végzi.

4. Működési területe: Várpalota város közigazgatási területe



5. A közalapítvány jogállása:

A közalapítvány jogi személy

6. A közalapítvány céljai, feladatai:

6.1. A közalapítvány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és
a Sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az önkormányzati gondoskodás körébe utalt közfelada-
tokból vállal részt azzal, hogy szervezeti és működési szabályzatának megfelelően elhatározott pá-
lyázat(ok) útján, illetve céltámogatások formájában pénzügyi támogatást nyújt a városban működő,
sporttevékenységet folytató közösségek (sportegyesületek, sportkörök, sportklubok, csapatok, szak-
körök), valamint egyének számára.

A pénzügyi támogatás megítélhető:
- sportlétesítmények fenntartásához, fejlesztéséhez, bővítéséhez, felújításához,
- sporteszközök, berendezések, felszerelések, sportöltözékek beszerzéséhez, ezek bővítéséhez és ki-
egészítéséhez,
- sportversenyek, bajnokságok, vetélkedők, tornák, kupák megrendezéséhez (nyomdai költségek,
oklevelek, díjak, propaganda- és postaköltségek, bírói és szakértői díjak, bérleti díjak),
- hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolására,
- a sporthagyományok ápolására és a követőket vonzó újabb sporttörekvések és díjak meghonosítá-
sára,
- a kimagasló sportteljesítmények (közösségi, csapat és egyéni) az eredményes edzői és tanári felké-
szítés jutalmazására,
- a betegségek megelőzését szolgáló egészségvédő tömegsport mozgalmakra,
- a versenysport utánpótlás-nevelésének támogatására.

6.2. A kiemelten közhasznú szervezetként működő közalapítvány az Alaptörvényben biztosított ta-
nulás szabadságához való jogok gyakorlását segíti, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján az
állami és önkormányzati gondoskodás körébe utalt közfeladatokból vállal részt azzal, hogy szerve-
zeti és működési szabályzatának megfelelően elhatározott pályázat(ok) útján, illetve céltámogatások
formájában pénzügyi támogatást nyújtson a város közoktatási intézményeinek (fenntartói hovatarto-
zástól függetlenül) intézményi és azon kívüli, a közoktatásban szolgáltatást nyújtó közösségeknek,
az intézményekben dolgozóknak, ellátottaknak, tanulóknak, szülőknek. E körben kiemelten támoga-
tandó:
- az intézmények sajátos arculatának megteremtését és erősítését szolgáló törekvések, az e célból
vállalt továbbképzések, továbbtanulás, posztgradulális képzés,
- a korszerű szakmai-pedagógiai ismeretek és gyakorlat megszerzését célzó továbbképzési formák,
- a nevelési-oktatási feltételek javítását célzó lépések,
- a pedagógiai alkotó- és kutató munka, a szakmai publikáció,
-  a  kötelező  alapfeladatokat  meghaladó nevelési-oktatási-képzési  vállalások,  illetve  az  alaptevé-
kenységet kiegészítő közművelődési nevelő munka (diáksajtó, kiállítások, diákszínjátszás, önképző
körök, énekkar. stb.), szabadidős tevékenységek,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, a gyermeki jogok érvényesítését szolgáló törekvések,
- a városi szintű tanulmányi versenyek, s a felmenő rendszerbe (megyei, területi, országos) való
kapcsolódás (útiköltség, versenydíjhoz való hozzájárulás, stb.),
- a hátrányos helyzetük miatt a tanulásban, továbbtanulásban akadályozott gyermekek és ifjak,
- a hátrányos helyzetűek a szervezett iskolai és szabadidős programok, kirándulások, nyári táborok,
túrák esetén,
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- a kiemelkedő eredménnyel városunk (intézményünk) hírnevét öregbítő közösségek, szakkörök,
- a diákcsere mozgalom s az idegen nyelvek gyakorlását szolgáló tanulmányutak,
- az intézmények közötti szakmai együttműködési formák.

6.3. A közalapítvány az Alaptörvény XI. cikk (1) bekezdésében biztosított művelődéshez való jogok
gyakorlását, és a közművelődés kiszélesítését segíti, továbbá Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint az önkormányzati gondosko-
dás körébe utalt közfeladatokból vállalt részt azzal, hogy pályázati kérelmek alapján és közvetlen
céltámogatások formájában pénzügyi támogatást nyújt a város kulturális életét szerevező, a közmű-
velődési közszolgáltatásokat nyújtó intézményeinek, egyesületeinek, közösségeinek, valamint egyé-
neknek.
Különösképp támogatandók:
- a kulturális hagyományok,
- a hagyományőrző közösségek és csoportok,
- a kiemelt városi rendezvények,
- a hazai és külföldi kulturális kapcsolatok,
- a helytörténeti kutatás és publikálás,
- a kulturális vetélkedők, versenyek,
- a szakmai önképzési és továbbképzési szándékok,
- a közgyűjtemények ápolása, bővítése.
A támogatás kiterjed szakmai fogyóanyagok és eszközök, korszerű informatikai berendezések, ver-
senydíjak beszerzésére, valamint mobil pénzalap létesítésére.

II.

A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA

1. A közalapítvány vagyona áll:
- az alapító által a közalapítvány számára elkülönített 100.000.- Ft összegből (induló tőke),
- az éves költségvetési rendeletekben biztosított folyamatos önkormányzati támogatásból,
- a közalapítványhoz csatlakozók befizetéseiből,
- a közalapítvány számlájára befizetett pénzbeli vagy leltárba vett természetbeni adományokból.

2. A közalapítvány nyílt. Vagyonát természetes és jogi személyek, valamint egyéb társaságok pénz-
befizetéssel és vagyoni tárgyak adományozásával gyarapíthatják. Az adományok befogadásáról, va-
lamint felhasználásáról a kuratórium dönt.

3. A közalapítvány induló vagyonának 100%-a a törzsvagyont képezi, a pénzbeli befizetések 10%-a
a törzsvagyont növeli. Az alapítványi célokra a befizetések 85%-a, valamint a mindenkori törzsva-
gyon kamata használható fel. A befizetések 5%-át az alapítványi működéssel kapcsolatos kiadások-
ra kell tartalékolni. Az adományozó az általa befizetett összeg 80%-áig javaslatot tehet annak fel-
használására.

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb össze-
sen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt cé-
lokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha

- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes

rendjét.
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4. A közalapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli, valamint dönt annak felhasználásáról, valamint
betétben, vagy értékpapírban történő elhelyezéséről. 

A közalapítvány bankszámla feletti rendelkezéshez, készpénz felvételéhez, vagyoni jellegű és pénz-
forgalmi kötelezettség-vállaláshoz egyidejűleg a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag együttes
aláírása szükséges.  Az elnök akadályoztatása esetén a  kuratórium két tagjának együttes aláírása
szükséges.

5. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét csak alapítványi célokra fordíthat-
ja. A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

6. A közalapítvány pénzeszközeiből a Kuratórium által kiírt pályázati felhívásra jelentkezők is kap-
hatnak támogatást,  amennyiben a felhívásban közzétett határidőre részletes szakmai és pénzügyi
programot tartalmazó pályázatot nyújtanak be. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy mi-
lyen tevékenységet és milyen módon támogat a Kuratórium. Mind a pályázati felhívásnak, mind a
pályázatoknak összhangban kell lenni az alapítványi célkitűzésekkel. 

A pályázatokat a Kuratórium a pályázati felhívásban közzétett határidőig bírálja el, ezt követően a
döntésről a pályázókat értesíti, valamint a nyilvánosságot a helyi sajtó útján tájékoztatja.

7. A támogatásokra vonatkozó kuratóriumi döntéseket az alapító okiratban meghatározott kuratóriu-
mi létszám többségének egybehangzó szavazatával kell meghozni. A döntés meghozatalához szük-
ség esetén szakértőt kell igénybe venni, valamint lehetőség van igazolások bekérésére is.

8. A közalapítvány gazdálkodása során a Kuratórium köteles követni a közalapítványok gazdálkodá-
si rendjét, valamint az érvényes adószabályokat.

A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befo-
lyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulá-
sa mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet
nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

9. A Kuratórium gondoskodik az alapítványi tőke befektetéséről, a vagyon őrzéséről, gyarapításáról,
valamint arról, hogy a támogatás vagyoni előny megszerzését ne szolgálhassa.

III.

A KÖZALAPÍTVÁNY KEZELŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVE

A közalapítvány kezelő és képviseleti szerve a Kuratórium. A Kuratóriumot a képviselő-testület
hozza létre. Létszáma: 9 fő. Tagjainak névsorát jelen alapító okirat melléklete tartalmazza.
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1. A kuratórium tagjai:

A kuratórium tagjait az alapító – ezen belül az alapító jogait gyakorló képviselő-testület – választja,
határozott időre, 4 éves időtartamra. A tagokat mindenkori önkormányzati választásokat követő első
negyedévben kell megválasztani. 

A kuratóriumi tagok a megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, költségeik
megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

A tagok megbízatása megszűnik:
- a mandátum lejártával,
- a képviselő-testületi tagok esetében a képviselői mandátum megszűnésével,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag visszahívásával,
- a közalapítvány megszűnésével.

Abban az esetben kerülhet sor a kuratóriumi tag visszahívására, amennyiben a kuratórium tagja a
tagsági kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból több mint hat hónapig akadályoztatva van.

2. A kuratórium vezető tisztségviselője:

A kuratórium vezető tisztségviselőjét, azaz a Közalapítvány elnökét az alapító választja meg 4 évre
a kuratóriumi tagok közül. 

A közalapítvány képviseletére jogosult elnök adatai:
Neve: Németh Tibor
Születési helye, ideje: Szolnok, 1949. október 16.
Anyja neve: Bede Erzsébet
Lakcíme: 8100 Várpalota, Jókai u. 17., V/19.
Levelezési címe: 8100 Várpalota, Jókai u. 17., V/19.
Személyi igazolvány száma: 750213 IA

Az elnököt – akadályoztatása esetén – a kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag helyettesíti.

Az elnök feladatai:
- képviseli a közalapítványt,
- vezeti a közalapítvány munkáját,
- a kuratórium ügyeiben kiadmányozási jog illeti meg,
- engedélyezi a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekin-

tést

Az elnök tisztsége megszűnik:
- a mandátum lejártával,
- a kuratóriumi tagság megszűnésével,
- az elnöki tisztségről való lemondással,
- az elnöki tisztségből való visszahívással.
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3. A kuratórium titkára:

A kuratórium titkárát a kuratóriumi tagok maguk közül választják meg 4 évre. 

A titkár ellátja a közalapítvány szervezési és adminisztratív feladatait. Munkáját az elnök irányítja. 

A titkár feladatai:
- a pályázati felhívások közzététele
- a pályázatok összegyűjtése, nyilvántartása, és kuratórium elé terjesztése
- a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveinek vezetése
- a közalapítvány postájának, levélforgalmának kezelése,
- nyilvántartás vezetése a kuratórium üléseiről és döntéseiről, döntések hatályáról.

4. A kuratórium működése:

A kuratórium üléseit félévenként tartja, de indokolt esetben lehetőség van soron kívüli összehívásá-
ra is, melynek elrendelésére az elnök, akadályoztatása esetén a titkár jogosult. Az üléseket az elnök
hívja össze. A kuratóriumi ülés összehívása akkor szabályos, ha a tervezett időpont előtt három nap-
pal a várható napirend közlésével történik. Rendkívüli esetben indokoltan ettől el lehet térni, azon-
ban ennek okát dokumentálni kell. Az ülést az alapító kezdeményezésére össze kell hívni.

Az ülések nyilvánosak. A kuratórium elnöke elrendelheti zárt tárgyalás tartását is, amennyiben sze-
mélyiséghez kapcsolódó adatok felhasználása válik szükségessé.

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza
- az ülés idejét, helyét, részt vevők nevét,
- a napirendet,
- az összehívás szabályszerűségét, adott esetben a rendkívüliség indokát
- határozatképességet
- az ülésen elhangzottakat,
- valamint a szavazások eredményét. 

A jegyzőkönyvből a kissebségi véleménynek is ki kell tűnnie. 

A jegyzőkönyvet az elnök és két kurátor hitelesíti.

5. Határozathozatal:

A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van. A döntések meghoza-
talához – a pénzügyi támogatások odaítélésének kivételével – egyszerű szótöbbség – azaz a határo-
zatképes ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok többségének egybehangzó döntése – szükséges.

A pénzügyi támogatások odaítéléséhez valamennyi kuratóriumi tag többségének az egybehangzó
döntése szükséges.

A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 685. § b) pontjá-
ban meghatározott közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
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A közalapítvány a határozatokról köteles nyilvántartást vezetni („Határozatok tára”), melyből a ve-
zető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők szám-
aránya megállapítható. Valamennyi határozatot évszámmal, dátummal és sorszámmal el kell látni.

6. A kuratórium feladatai:

A közalapítvány pénzügyi, gazdálkodási ügyintézését a kuratórium látja el. 

A  kuratórium  elkészíti  a  Közalapítvány  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  (továbbiakban:
SZMSZ).

A kuratórium évente egyszer tájékoztatja az alapítót,  az alapítványhoz csatlakozókat, valamint a
nyilvánosságot az alapítvány tevékenységéről Várpalota Város hivatalos honlapján keresztül, a Vár-
palotai Hírek elnevezésű lapban, valamint a Várpalotai Városi televízióban. A tájékoztatónak tartal-
maznia kell  a működés jellemzőit,  a  lehetséges támogatások és szolgáltatások igénybevételének
módját, a szolgáltatásokat igénybe vehetők körét, valamint a támogatásokról hozott döntéseket.

A közalapítvány éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentés elfo-
gadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A beszámolót a várpalotai városi újságban közzé kell tenni, illetve mindenki által megtekinthető
formában a Közalapítvány titkáránál letétbe kell helyezni, aki a betekintést köteles lehetővé tenni.

7. A közalapítvány felügyelő szerve:

A közalapítvány felügyelő szerve Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága, mely a kuratórium tevékenységét munkaterve szerint ellenőrzi. Az alapítvány ügyeibe
betekinthet, a kuratóriumtól jelentést, beszámolót kérhet. 

A kuratóriumi üléseken a bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A bizottság köteles tájékoztatni a kuratóriumot, illetve köteles annak összehívását kezdeményezni,
amennyiben 
- a működésével összefüggő törvénytelenséget észlel
- az alapítvány érdekeit sértő tények a tudomására jutnak
- a tisztségviselők vagy a kurátorok felelősségét megalapozó tény merül fel.
A bizottság jogosult a kuratórium összehívására, amennyiben indítványára 30 napon belül nem ül
össze.

Az ellenőrzésben nem vehet részt az a személy, aki a bizottságnak és a kuratóriumnak is megválasz-
tott tagja, továbbá az sem, aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy az alapítvány cél
szerinti juttatásaiból – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat
kivéve – részesül. A tilalom a felsoroltak hozzátartozóira is vonatkozik.

IV.
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és más politikai szerveze-
tektől független, részükre támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. Az országgyűlési
képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

A közalapítvány a Veszprémi Törvényszék nyilvántartásba vételével határozatlan időre jött létre.

A közalapítvány működése felett a Veszprém Megyei Főügyészség a rá irányadó szabályok szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.

Jelen alapító okiratot a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában - ennek hi-
ányában a helyben szokásos módon - közzé kell tenni.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az alapító okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdések-
ben a Ptk. és a közalapítványra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a hite-
lezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani, és erről a nyil-
vánosságot helyben szokásos módon (Várpalota Város hivatalos honlapján keresztül, a Várpalotai
Hírek elnevezésű lapban, valamint a Várpalotai Városi televízióban) tájékoztatni.

A bíróság az alapítványt - törvényben meghatározott eljárást követően - a nyilvántartásból törli, ha
az alapító okiratban meghatározott
a) cél megvalósult;
b) idő eltelt;
c) feltétel bekövetkezett.

Az alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti vagy
más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.

A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetet-
lenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az
alapító kérelme alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak megvalósítása lehe-
tetlenné vált.

A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapít-
vány célját veszélyezteti és az alapító - a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és
kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki.

A közalapítványt a bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatko-
zással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben haté-
konyabban megvalósítható.

ZÁRADÉK:
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1) A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a PK.60.153/1997/2. számú végzésével vette nyil-
vántartásba.

A közalapítvány adószáma: 18928918-1-19

2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen alapító okiratot haladéktalanul küldje meg a
Veszprém Megyei Főügyészség, valamint a Veszprémi Törvényszék részére.

Várpalota,  2013. november 28.

………………………… …………………………
Talabér Márta Máténé Dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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Melléklet a Várpalotáért Közalapítvány alapító okiratához

Várpalotáért Közalapítvány tagjai:

1.) Bújdosó István (8100 Várpalota, Thököly u. 25.)
2.) Lanczmann Balázs (8100 Várpalota, Báthory u. 16.)
3.) Lassu Tamásné (8100 Várpalota, Szabolcska Mihály u. 99.)
4.) Németh Tibor (8100 Várpalota, Jókai u. 17. V/19.)
5.) Poór Gyula (8100 Várpalota, Bokányi Dezső u. 14/b.)
6.) Sándor Zsuzsanna (8100 Várpalota, Sörház utca 57.)
7.) Szalóné Bakos Judit (8100 Várpalota, Bakony utca 12.)
8.) Szili Gabriella (8100 Várpalota, Árpád utca 14.)
9.) Torba Ágnes (8100 Várpalota, Felsőinkám u. 1.)
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