Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány
Alapító Okirat
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 74/A-74/F §-ai alapján, figyelemmel az egyesülési jogról szóló, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Et.) rendelkezéseire, jogi személyként működő
alapítványt hoz létre az alábbiak szerint.
I. Általános rendelkezések
1. Az Alapító:
Név.:
született:
anyja neve:
személyi ig. száma:
lakcíme:

Lengyel János Ferenc
Veszprém, 1953. 11. 04.
Zsupányi Lidia
573537KA
8172 Balatonkenese, Ságvári Endre utca 15. szám

1.1 Az alapítvány neve:
Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány
1.2. Az alapítvány székhelye:
8172 Balatonkenese, Ságvári Endre utca 15. szám
1.3. Az Alapítvány jellege:
Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet számára, akik, illetve amelyek az Alapítvány
céljaival egyetértenek, azt anyagi eszközökkel, ingyenes szolgáltatással vagy
természetbeni felajánlással támogatni szándékoznak.
Az Alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni az Alapítvány céljainak megvalósulását
szolgáló eszközökkel is.
Az Alapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás és az adományok elfogadása felől a
Kuratórium dönt.
II. Az Alapítvány célja
Magyarország Köztársasági Elnöke a 13/2013. (I. 8.) KE határozatával, az Alaptörvény
9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 94. § b) pontja alapján – a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára –
Balatonkenese város Balatonakarattya településrészét Balatonakarattya néven
községgé nyilvánította.
A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján
ezen határozat a kihirdetését követő önkormányzati általános választás napján lép
hatályba, ezen hatályba lépéstől új településként jön létre Balatonakarattya.
Az Alapítvány alapvető célja az új településen elinduló, önálló fejlődés támogatása, így
a helyi közügyek intézésének támogatása, az Alaptörvényben foglalt államcélok
megvalósításának támogatása, ezen belül különösen:
a településfejlesztés, településrendezés;

a településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása);
az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
az óvodai ellátás;
a kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység;
a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
a polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
a helyi gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosítása, a hétvégi árusítás
lehetőségét;
a sport, ifjúsági ügyek;
a nemzetiségi ügyek;
a település közbiztonságának biztosítása;
a hulladékgazdálkodás;
fejlődésének támogatása.
III. Az Alapítvány működésével kapcsolatos rendelkezések
1. Nyilvánosság
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok, dokumentumok
nyilvánosak, azokba - a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés alapján –
bárki betekinthet. Az iratbetekintés a Kuratórium elnökének címzett írásbeli kérelemre
történik, az Alapítvány székhelyén, a kérelem megérkezését követ 3 munkanapon belül.
Az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját és az Alapítvány
beszámolóit 15 (tizenöt) napig ki kell függeszteni az Alapítvány székhelyén, és közzé
kell tenni az Alapítvány internetes honlapján is, biztosítva ezzel azok nyilvánosságát.
Az Alapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott számviteli törvény szerinti
beszámolóját az üzleti év végével az üzleti év utolsó napjával elkészíttetni, és
legkésőbb a mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, az Országos
Bírósági Hivatalnál letétbe helyezni, és a saját internetes honlapján, illetve az
Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozni.
2. Gazdasági-vállalkozási tevékenység
Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az
alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az Alapítvány csak olyan módon
vehet fel hitelt, és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti
tevékenységének ellátását, és működésének fenntartását.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen
alapító okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenységére köteles fordítani.
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3. Politikai függetlenség
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és önkormányzati
képviselői választáson jelöltet nem állít, annak tevékenységét, megválasztását nem
támogatja.
Az Alapítvány politikai szervezetektől támogatást nem fogadhat el.
IV. Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium
1. A Kuratóriumra vonatkozó általános szabályok
Az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető, képviselő és kezelő szerve a Kuratórium.
A Kuratórium 1 fő elnökből és 1 fő alelnökből, 1 fő titkárból, és 1 fő kuratóriumi tagból
áll.
A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre.
A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízása megszűnik:
- lemondással;
- visszahívással, mely visszahívás kizárólag a Ptk. 74/C. §. (6) bekezdésében foglaltak
alapján történhet;
- elhalálozással.
A megbízás megszűnése esetén az Alapító gondoskodik a Kuratórium új elnökének,
illetve új tagjainak megbízásáról.
2. Összeférhetetlenségi szabályok
Az Alapító az Alapítvány kurátorainak kijelölésénél figyelembe veszi a Ptk. 74/C. § (3)
bekezdésében írott összeférhetetlenségi szabályokat.
Összeférhetetlenségnek minősül különösen, ha a kurátor az Alapítóval a Ptk. 685. § b.)
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói viszonyban, illetve munkaviszonyban
vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
A kurátorok nem állhatnak közeli hozzátartozói - Ptk. 685. § b.) - viszonyban a
kuratórium többi tagjával sem.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül,
- illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány alapcél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
3. A Kuratórium elnöke és tagjai
Név.:
született:
anyja neve:
személyi ig. száma:
lakcíme:
alelnöke:

Donászy Judit
Balassagyarmat, 1965. év 08. hó 12. napján
Linczényi Ilona
820900MA
8172 Balatonkenese, Állomás utca 2. számA Kuratórium
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Név.:
született:
anyja neve:
személyi ig. száma:
lakcíme:

Pokornik lstván
Katymár, 1949. év 12. hó 04. napján
Zsélity Mária
084477 DA
8172 Balatonkenese, Hársfa utca 16/A. szám

A Kuratórium titkára:
Név.:
született:
anyja neve:
személyi ig. száma:
lakcíme:
levelezési címe:

Kiss Tamás Miklós
Budapest, 1953. év 06. hó 24. napján
Czakó Rozália Erzsébet
358749DA
1112 Budapest, Eper utca 54., fsz., 1. szám
8172 Balatonakarattya Rákóczi út 60. szám

A Kuratórium tagjai:
Név.:
született:
anyja neve:
személyi ig. száma:
lakcíme:
levelezési címe:

Juscsák György
Pásztó, 1971. év 08. hó 29. napján
Barits Éva
540355LA
Feldmuhlgasse 9. A/4., Wien, 1130, Austria
Budapest, 1380., Pf.1120.

4. A Kuratórium működése
A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium ülései
nyilvánosak.
A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen a kuratóriumi tagoknak több mint fele jelen
van. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat nem kerül elfogadásra.
A Kuratórium valamennyi tagjának egyhangú döntése szükséges a számviteli törvény
szerinti éves beszámoló elfogadásához.
A Kuratórium üléseit annak elnöke jogosult összehívni – akként, hogy azt a kurátorok az
ülést legalább 8 nappal megelőzően kézhez kapják – a kuratóriumi tagok írásban
történő értesítésével, mely értesítés tartalmazza az ülés helyét, idejét és a napirendi
pontokat is.
Az üléseket a Kuratórium elnöke vezeti, ő gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek
elkészüléséről.
Az elnök gondoskodik a Kuratórium határozatainak nyilvántartásáról. A határozat
tartalma, időpontja és hatálya mellett fel kell tüntetni a határozatot támogatók és
ellenzők számarányát, személyét.
Az elnök gondoskodik a kuratórium döntéseinek az érintettekkel – írásban, igazolható
módon 10 napon belül – történő közléséről. A kuratórium döntéseit 15 (tizenöt) napig ki
kell függeszteni az Alapítvány székhelyén, és közzé kell tenni az Alapítvány internetes
honlapján is biztosítva ezzel azok nyilvánosságát.
5. A Kuratórium feladatai
A Kuratórium:
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- az éves beszámoló jóváhagyása, gondoskodik ezen dokumentumoknak a
nyilvántartást vezető bíróságon történő letétbe helyezéséről, illetve nyilvánosságra
hozataláról,
- dönt az alapítványi pénzeszközök vállalkozásba adásáról,
- határoz az Alapítványhoz csatlakozás, a felajánlott pénz és egyéb eszközök
elfogadásáról.
- évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak az alapcél szerinti tevékenység
alakulásáról.
V. Képviselet
Az Alapítvány képviselője a Kuratórium, amelynek nevében annak elnöke, Donászy
Judit önállóan jogosult az Alapítvány képviseletében eljárni.
Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a Kuratórium elnöke, Donászy
Judit; titkára, Kiss Tamás Miklós és alelnöke, Pokornik István közül két személy
együttes aláírása szükséges.
VI. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása
1. Az Alapítvány induló vagyona
Az Alapítvány induló vagyona 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint, amelyet az Alapító
jelen okirat aláírásától számított 8 napon belül elhelyez az Alapítvány bankszámláján.
Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen okiratban
meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint az alapítvány
gazdasági, vállalkozási tevékenységének az eredményével.
2. Az Alapítvány vagyonának működtetése
Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a Kuratóriumot illeti meg.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. Gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak az Alapítvány alapcél szerinti tevékenységének a megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
3. Az alapítványi vagyon felhasználása
Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány mindenkori teljes vagyona
használható fel; így az Alapítvány induló vagyona, annak hozadéka (kamat), a később
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka, valamint a gazdaságivállalkozási tevékenységének eredménye.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében egyszeri anyagi támogatás formájában,
anyagi támogatást nyújthat minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak
eléréséhez jelentős segítséget nyújt.
Az Alapítvány kuratóriumának joga van – az általános határozathozatali szabályoknak
megfelelően - saját hatáskörben az általa kiválasztott személyeket, illetve szervezetek
támogatásáról dönteni.
Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
VII. Vegyes rendelkezések
Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
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Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Az Alapítvány megszűnése
esetén vagyonát – a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után – hasonló célú
alapítvány támogatására, illetve ennek hiányában a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatására kell fordítani.
Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítónak tudomása van arról, hogy az Alapítvány
nyilvántartásba vételét a Veszprémi Törvényszéknél kell kérelmezni, amely iránt az
Alapító intézkedik.
Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapító azt nem vonhatja vissza. Az
Alapító jelen Alapító Okiratot – név, cél és vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben
módosíthatja.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az
„Egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló”
törvény, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Kelt, Balatonkenesén, 2014. év február hó 28. napján
Lengyel János Ferenc
alapító
----------------------------------------------------------------------------------------------A jelen, Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak. Az egységes
szerkezetű alapító okirat elkészítésére a létesítő okirat IV.4. pont második bekezdésének
változása és a közhasznúságra vonatkozó rendelkezések törlése adott okot, mely változás a
törlések esetében törléssel, míg a bejegyzés az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban
vastagított és dőlt betűkkel szedett.
Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratát egységes szerkezetbe foglaltam és
ellenjegyzem:
Balatonkenesén, 2014. év február hó 28. napján
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
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