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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1996 március 12-ei ülésén 23/1996 
(III.12.) Ö. határozatával döntött a Halimba Községért Közalapítvány létrehozásáról. 
 
A Közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság 7.Pk.60.099/1996/2 sz. határozatával 
nyilvántartásba vette.  
 
A Veszprémi Törvényszék 8.Pk.60.099/1996/32. sz. végzésében a Közalapítvány Alapító 
okirata vonatkozásában hiánypótlást rendelt el. Ennek keretében az alapító okiratot meg 
kellett feleltetni „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról” szóló 2011 évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek. 
 
Ezen túlmenően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény hatályba lépésével 
módosuló szabályok miatt vált szükségessé az egységes szerkezetű létesítő okirat benyújtása 
is. 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 7-én megtartott 
ülésén a 24/2014. (VIII.7.) Kt. sz. határozatával elfogadta „Halimba Községért 
Közalapítvány” egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a módosításokkal együtt, mely 
a Veszprémi Törvényszék részére megküldésre került. 
 
A Veszprémi Törvényszék 8.Pk.60.099/1996/34. sz. végzésében ismételt hiánypótlást rendelt 
el, mivel a bíróság a 2014. augusztus 7. napján módosított alapító okirat vizsgálata során 
megállapította, hogy az továbbra sem felel meg maradéktalanul az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (Ectv.), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) hatályos rendelkezéseinek.  
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 
A Közalapítvány alapító okiratát a Törvényszék felhívása szerint ismételten felülvizsgáltattuk.  
   
Fentiek miatt javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot a mellékleteként csatolt egységes szerkezetű Alapító okirattal együtt 
elfogadni szíveskedjen. 

 
 

Határozati javaslat 
 

Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletét képező „Halimba 
Községért Közalapítvány” egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát - a vastagított, dőlt betűvel 
jelzett módosításokkal együtt - elfogadja. 

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 
a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a 
Törvényszék részére az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot haladéktalanul küldje meg. 
Felelős:       polgármester 
Határidő:    2014. október 30. 
 

 
 
 

Halimba, 2014. október 16. 
 
 
      Tóbel János  
      polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

3 

Halimba Község Önkormányzata 
Szám: 11/580-1/2014. 
 

Alapító Okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2014. (X. ….) Kt. számú 
határozatával a „Halimba Községért Közalapítvány” egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát – a vastagított, dőlt betűvel jelzett, 2014. október …. napján elfogadott 
módosításokkal együtt – a Veszprémi Törvényszék 8.Pk.60.099/1996/34. számú végzésére is 
figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Preambulum: 
 
Az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. 
§-a alapján jogi személyiséggel rendelkező közalapítványt hozott létre.  
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. tv. 1. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az 1959. 
évi IV. törvény 74/G. §-át, a 2006. évi LXV. tv. 2014. március 15. napjától hatályos 
rendelkezései szerint pedig az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett 
közalapítvány működésére – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – a Polgári 
Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapítványra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
1. Az alapító:    Halimba Község Önkormányzata 
     8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. 
 
2. A közalapítvány elnevezése: „Halimba Községért Közalapítvány” 
 
3. A közalapítvány székhelye: 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. 
 
4. A közalapítvány célja:  
 
Halimba Község intézményeinek, társadalmi szervezeteinek, személyegyesüléseinek és a 
község fejlesztési céljainak támogatása. 
 
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytat: 

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészség-rehabilitációs 
tevékenység, 

 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
 kulturális tevékenység, 
 kulturális örökség megóvása, 
 műemlékvédelem, 
 természetvédelem, állatvédelem, 
 környezetvédelem, 
 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
 sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével. 
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A közalapítvány a közhasznú tevékenységét a 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdése szerinti, az alapítót terhelő közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.  
 
5. A közalapítvány jogi személy, amely közérdekű célokat szolgál, és közhasznú 
tevékenységet végez. A közhasznú szolgáltatásokban mindenki részesülhet. 
 
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 
befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét.  
 
A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem 
alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
 
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül támogatást nem nyújthat. 
 
A kuratórium a közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában 
a helyben szokásos módon – nyilvánosságra hozni köteles. 
 
A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) az 
önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyben szokásos módon – közzé kell 
tenni. 
 
6. A közalapítvány vagyona: 
 
A közalapítvány induló vagyona 100.000,- Ft (egyszázezer forint), amelyet az alapító az 
alapító okirat elfogadását követő 30 napon belül az alapítvány bankszámlájára átutal. 
 
7. A közalapítvány bevételi forrásai és kiadásai: 
 
7.1. Bevételek: 

a) az alapítótól és csatlakozótól kapott befizetés, valamint az alapító vagy a csatlakozó 
által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
származó, a költségvetésből juttatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi 
szervezettől származó támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerint kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 
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7.2. Kiadások: 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 
kapcsolódó költségek; 
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több 
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési 
leírása; 
d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 
8. A közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes, valamint jogi személyek is 
csatlakozhatnak. A csatlakozás elfogadásához a kuratórium jóváhagyása szükséges. 
 
A közalapítványhoz az alapító okiratban meghatározott feltételekre vonatkozó elfogadó 
nyilatkozattal, vagyoni juttatás teljesítésével lehet csatlakozni. A csatlakozót a csatlakozást 
követően az alapítói jogok nem illetik meg. 
 
Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem 
követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó 
jogutódjára is. 
 
9. A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 
végez. 
 
10. A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 
 
11. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
12. A közalapítvány szervezete: 
 
A közalapítvány ügyintéző és kezelő (ügyvezető) szerve az alapító által határozatlan időre 
megbízott 3 tagú, természetes személyekből álló kuratórium. 
 
A kuratórium tagjai tevékenységük fejében díjazásra nem jogosultak, a közalapítvány 
érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült szükséges, indokolt és kellően igazolt 
kiadásaikat azonban a közalapítvány – megfelelő fedezet esetén – megtéríti. 
 
A kuratórium elnökét a tagok maguk közül választják. 
 
A kuratórium tagjai: 
 
  Pikó Judit 

Pölczmann Istvánné 
  Vajainé Szíjártó Margit 
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12/A. Megszűnik a kuratóriumi tagság  
 
-  lemondással, 
- ha az alapító a tagot az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén 

visszahívja, 
-  a tag halálával, 
-  a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 
-  a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
13. A kuratórium évente legalább egy ülést tart. 
 
14. A kuratórium üléseit írásos meghívó kiküldésével az elnök hívja össze. A meghívó 
tartalmazza az ülés tervezett napirendjét. A napirendről a kuratórium az ülésen egyszerű 
többségű szavazással dönt. 
 
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. 
Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc 
napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium 
elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 
 
15. A kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
16. A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a tagok többsége jelen van, döntéseit a 
jelenlévő tagok egyhangú határozatával hozza. 
 
Határozatképtelenség esetén az ülést, azonos napirenddel, legkésőbb hatvan napon belüli 
időpontra ismételten össze kell hívni, és ha ez az ülés is határozatképtelen lenne, az alapító 
jogosult új kezelő szervet kijelölni, ennek elmulasztása esetén a kuratóriumi tagok bármelyike 
jogosult az Alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróságnál erre irányuló kérelmet 
előterjeszteni. 
 
17. A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza 
 
- az ülés helyét és idejét, 
- a megjelentek közül a meghívottak név szerinti felsorolását, 
- a megtárgyalt napirendet, 
- az ülésen hozott határozatokat, a határozatok hatályba lépésének idejét, valamint a határozati 
javaslatot támogatók, ellenzők, illetve a szavazás során tartózkodók nevét. 
 
a) A jegyzőkönyvet az ülést vezető személyen kívül még egy, a kuratórium által az ülés 
kezdetén erre a célra megválasztott kuratóriumi tag hitelesíti. 
 
A kuratórium üléseiről készült jegyzőkönyveket a kuratórium elnöke lefűzi, és azokat 
évenként újrakezdődő sorszámozással időrendben nyilvántartásba veszi. 
 
b) A kuratórium a meghozott határozatokról a személy szerint meghatározható érintetteket a 
jegyzőkönyvből készített kivonat postai úton, ajánlott küldeményként történő megküldésével, 
a nyilvánosságot pedig a működésről szóló beszámoló nyilvánosságra hozatalával értesíti. 
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c) A közalapítvány működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, és az ezzel 
kapcsolatos költségek megtérítése esetén azokról másolatot kérhet. 
 
18. A határozatok végrehajtásáról, illetőleg időarányos teljesítéséről a végrehajtásért felelősek 
írásbeli beszámolót készítenek a kuratóriumnak. 
 
19. A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 
A kuratórium tagja az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig Nem lehet a kuratórium tagja az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 
tagja.  
 
Az alapító nem lehet többségben a kuratóriumban.  
 
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 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 közalapítvány által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
20. A kuratórium elnöke a közalapítvány működésről éves beszámolót, valamint 
közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a kuratórium egyhangú határozattal hagy jóvá. 
 
21. A közalapítvány részéről támogatás nyújtására kizárólag pályázat keretében kerülhet sor, 
amelyet a kuratórium ír ki. 
 
Az intézmények, szervezetek működési kiadásai köréből a közalapítványból nem 
támogatható: 

 bérelőirányzat és annak növelése, a bér jutalékos kiadásainak fedezése, 
 a dolgozók jutalmazása, 
 bevételi előirányzatok hiányának pótlása, 
 a költségvetés kiadási többlete. 

 
22. A közalapítvány az induló vagyonát az OTP Ajkai Fiókjánál helyezi el, és megbízza a 
pénzintézetet a számlaforgalom lebonyolításával. 
 
23. A közalapítvány határozatlan időre alakul.  
 
A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a 
hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és 
erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. E kötelezettsége teljesítése során az alapító a 
megszűnt közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységét saját alapítású 
költségvetési szervvé alakíthatja át a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok 
megfelelő alkalmazásával. Ennek során azonban gondoskodnia kell annak a jogszabálynak a 
kiadásáról, amely tartalmazza a jogutódlással kapcsolatos és mindazon rendelkezéseket, 
amelyek a közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos 
fordulónapon az érintett jogi személy további működésének folyamatosságát megfelelően 
biztosítják. 
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