ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetbe foglalva)
Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári
Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G §-a alapján, valamint
a Közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. Törvény alapján
határozatlan időre jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú jogállású közalapítványt
hozzon létre az alábbiak szerint:
1./ Az alapító neve, székhelye:
Eger Megyei Jogú város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
2./ A Közalapítvány elnevezése:
„Egri Tehetségek az Olimpiára” Közalapítvány
3./ A Közalapítvány célja, működése:
A Közalapítvány célja azon fiatal egri sportolók támogatása, akik eséllyel pályázhatnak
olimpiai részvételre.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a
települési önkormányzat feladata a sport támogatása. Az Egri Tehetségek Közalapítványt az
alapító a megjelölt közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hozza létre.
A Közalapítvány a megjelölt cél elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
-

a fiatal egri sportolók támogatására adományokat gyűjt,
a fent megjelölt céllal kapcsolatos kiadványok kiadásának, készítésének,
szerkesztésének támogatása,
minden egyéb olyan információ, ismeretterjesztő anyag képi és írott
megjelenítésének elősegítése, írás, riport, tájékoztató anyag közzététele, valamint
rendezvényeken történő közreműködés, amelyek a fent megfogalmazott célok
megvalósulását szolgálják.

A Közalapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény 26. § C/14. pontjában jelölt – céljaival
összefüggő – közhasznú tevékenységeket látja el:
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével.
A Ptk. 74/G. § (6) bekezdésének megfelelően alapító kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
alapító okiratot a Városi Újság c. hivatalos lapban közzéteszi.
4./ A Közalapítvány induló vagyona:

Az alapító a Közalapítvány céljára 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió Forint készpénz induló
vagyont ajánlott fel. Az alapító az induló vagyont elkülönített közalapítványi számlán
helyezte el a mellékelt igazolás szerint.
A közalapítványi bankszámla nyitása az OTP Bank RT. Egri Fiókjánál történik.
5./ A Közalapítvány történő csatlakozás
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi magánszemély, jogi személy, jogi
személyiség nélküli társaság csatlakozhat.
6./ A Közalapítvány székhelye:
3300 Eger, Dobó tér 2.
7./ A Közalapítvány kezelője:
Az Alapítvány kezelésére az alapító az alábbi alapítványi szervezetet, mint Kuratóriumot
hozza létre:
7.1. A Kuratórium tagjai:
A Kuratórium elnöke:
Dr. Ringelhann György (a.n.: Ivanits Aranka, lakcím: Eger, Tárkányi B. út 3.) EMJV volt
polgármestere, Eger Díszpolgára
Tagok:
1. Eger M.J.V. mindenkori polgármestere, jelenleg Habis László (a.n.: Kozák Magdolna,
lakcím: 3300 Eger, Mária u. 22. fszt. 2.)
2. Fesztbaum Béla (a.n.: Palcsó Ilona, lakcím: Eger, Berze N. János út 7.) újságíró,
3. Dr. Honfi László (a.n.: Prokop Mária, Eger, Mekcsey u. 14/B. szám alatti lakos),
tanár
4. Bódi Csaba (a.n.: Lőrincz Erzsébet, Felsőtárkány, Virág u. 9. alatti lakos) újságíró.
A Kuratórium tagjaival szemben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVVI. Törvény
9. §-ban megjelölt tilalom, illetve tájékoztatási kötelezettség áll fenn.
7.2. A Kuratórium tagjaival szembeni összeférhetetlenségi rendelkezések
A Kuratórium elnökével, illetve tagjaival szemben a közhasznú szervezetekről szóló
törvényben jelölt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b)), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjainak, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
7.3. A Kuratórium működése, feladata, hatásköre:
A Kuratórium szükség szerint – de évente legalább egy alkalommal – ülésezik, üléseit a
Kuratórium elnöke hívja össze, és az elnök vezeti le. A Kuratórium ülését akkor is össze kell
hívni, ha azt legalább három kuratóriumi tag írásban kéri. Az ülésre szóló – napirendi
pontokat tartalmazó – meghívót az ülés napját 8 nappal megelőzően kell a kuratórium
tagjainak megküldeni. A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A pályázatokról a kuratórium nyilvános ülésen dönt, döntése előtt szükség szerint
meghallgathatja a pályázók képviselőjét.
A kuratórium akkor határozatképes, ha a kuratóriumi ülésen a kuratórium tagjainak több, mint
fele jelen van. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
A Kuratórium meghatározza a Közalapítvány éves tervét és költségvetését. A Kuratórium
megvalósítja az alapítványi célokat, dönt a Közalapítvány vagyonának felhasználásáról. A
Kuratórium az induló vagyon 5 %-át használhatja fel az Alapítvány működésével kapcsolatos
költségek fedezetére, működőképességének megőrzése érdekében, míg az induló vagyon
további részét és az adományokat az Alapítvány céljaira fordítja.
A Kuratórium az alapítványi szervezet tevékenységéről évente beszámolót, valamint
közhasznúsági jelentést készít. A beszámolót és a jelentést az elnök terjeszti a Kuratórium elé,
amely annak megvitatása után dönt elfogadásáról.
A Kuratórium döntéseiről az elnök a „határozatok könyvét” vezeti. A határozatok könyvéből
a meghozott döntés, tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányának megállapíthatónak kell lennie.
A Kuratórium döntéseit az érintettekkel annak meghozatalát követő 15 napon belül írásban
közli. Más személyek a döntések tartalmáról az Alapítvány székhelyén található „határozatok
könyvéből” szerezhetnek időpontban megtekinthet.
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével
történő előzetes egyeztetés szerint az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet.
Az Alapítvány működéséről, a Kuratórium döntéseiről, a szolgáltatás igénybevételének
módjáról és a beszámolóról az elnök a Heves Megyei Hírlap c. napilapon keresztül, valamint
a székhelyen történő kifüggesztés által nyújt tájékoztatást.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet.
A Kuratórium tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik, az alapítványi cél elérése
érdekében kifejtett működésükkel kapcsolatos költségeik és kiadásaik megtérítésére azonban
igényt tarthatnak.
A Kuratóriumi tagsági tisztség határozatlan időre szól.

A Kuratórium tagjának tisztsége megszűnik:
a) a Kuratórium, tagjának e tisztségéről való lemondásával,
b) a Kuratórium tagjának e tisztségétől való megfosztásával,
c) a Kuratórium tagjának halálával,
d) az Alapítvány megszűnésével.
ad. a./A Kuratórium tagjának tisztségéről való lemondását a Kuratórium bármely tagjának
írásban kell bejelenteni. A lemondást indokolni nem kell.
ad. b./A Kuratóriumi tagot tisztségétől az alapító foszthatja meg, ha működése az
Alapítványcéljának nem felel meg.
A Kuratóriumi tag tisztségének bármely okból való megszűnése esetén az alapító jogosult a
Kuratórium új tagjának kijelölésére. Ha a Kuratórium tagjainak száma három alá csökken, a
Kuratórium döntést nem hozhat.
Jelen alapító okirat mellékletét képezi a Kuratórium tagjainak írásbeli nyilatkozata, mely
szerint a Kuratórium tagságára való felkérést elfogadták.
8. A Közalapítvány képviselője és a bankszámla feletti rendelkezés joga:
A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke.
Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy
tagja együttesen, illetve együttes meghatalmazásuk alapján a meghatalmazottak közül két
meghatalmazott együttesen jogosultak.
9. Felügyelő Bizottság:
Alapító a Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő
Bizottságot választ.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet a
Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezetőszerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A Felügyelő Bizottság a Kuratórium elnökétől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítását kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító jelöli ki 2007. június 28. napjától számított 3 éves
időtartamra, 2010. június 28. napjáig.

A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga
állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt
vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történi, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc
napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Dr. Székely Ferenc (a.n.: Katona Lenke, lakcím: Eger, Leányka út 53.) Heves Megyei Úszó
és Vízilabda Szövetség titkára,
2. Visontai József (a.n.: Majoros Rozália, lakcím: Eger, Zöldfa út 31.) Úszó szakedző,
testnevelő tanár
3. Csányi Barna (a.n.: Bujnovszky Magdolna, lakcím: Eger, Foglár u. 4/B 2. em. 7.)
testnevelő tanár.
10. A Közalapítvány működése, az alapítványi vagyon felhasználása:
A Közalapítvány céljainak megvalósításához adományokat gyűjt, illetve pályázatokat nyújt
be.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem
támogat, illetve nem támogathat.
A Közalapítvány vagyonának felhasználása és az abból történő kifizetés csak és kizárólag
jelen alapító okiratban foglalt célokra történhet, készpénz formájában, vagy átutalással, a
Kuratórium döntéseinek megfelelően.
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott tevékenységekre fordítja.
A Közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiban bárki részesülhet.
11. A Közalapítvány megszűnése:

A bíróság a közalapítványt az alapító kérelmére nem peres eljárásban megszűnteti, ha a
közfeladat iránti szükséglet megszűnt vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon,
illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány
megszűnése esetén a közalapítvány vagyona –a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti
meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a
nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
12. Bírósági nyilvántartásba vétel:
Az alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági
nyilvántartásba vétele szükséges. A Közalapítvány jogi személyiségét bírósági nyilvántartásba
vétellel nyeri el.
13. Az alapító okirat módosítása:
Jelen alapító okiratot az alapító módosíthatja.
14. Irányadó jogszabályok
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
15. Meghatalmazás a közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban
Alapító jelen alapító okirat aláírásával meghatalmazza dr. Halmos R. Péter ügyvédet, a
HALMOS R. Ügyvédi Iroda tagját, hogy alapítót a Közalapítvány nyilvántartásba vételével
kapcsolatban a Heves Megyei Bíróság előtt teljes jogkörrel képviselje.
Eger, 2007. június 28.

Habis László
Polgármester

