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A,,Kapolcs Jövőjéért" Alapítvány
alapító okirata

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CD(XV. törvény alapján működő alapítvány, alapító
okiratát módosítom és módosítással egységes szerkezetét az alábbiak szerint
állapítom meg

1. Az alapító

Kapolcs Község Önkormán yzata
8294 Kapolcs, Kossuth u.62,

képviseli: Göntér Gyula polgármester

2. Az alapítvány neve

,,Kapolcs Jövőjéért" Alapítvány

3. Az alapítvány székhelye

8294 Kapolcs, Kossuth u.62.

4. Az alapítói induló vagyon

50.000 Ft, azaz ötvenezer forint
készpénz, amelyet az alapítő teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

5. Az alapítvány célja

Kapolcs községben elősegíteni az alapítvány útján a község fejlődését.
Kiemelt támogatási célok:
- gazdasági srtéra, magánvállalkozások- különös tekintettel a Községben hiányt pótló
tevékenységekre, idegenforgalom. Munkahelyteremtő beruházások, infrastruktúra
fejlesztése,

- oktatás, átképzés- és kultúra, személyi- és tárgyi feltételeinek javítása,
h agyo m á n y őrzés, ku ltu ráI i s re nd ezvénye k sze rvezése,

- az önkor mányzatfeladatát képező egészségügyi alapellátás javítása, természet- és
kö rnyezetvéd el m i tevékenység,

_ ifjúsági- és diáksport, valamint a szabadidősport lehetőségének erősítése.
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6. k alapítvány tevékenysége

Anyagi támogatással ösztönözni, segíteni, bátorítani mindazokata magán_, vagy jogi
személyek részéről induló vállalkozásokat, beruházásokat és polgári
kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy - az önkorm ányzat rendelkezésére álló
vagyoni eszkÖzökön kívül - Kapolcs község fejlesztését, infrastruktúrajának javítását,
gazdasági erejének növelését, az egészségügyi,-, kulturális-, oktatási, kereskedelmi-
és idegenforgalmi szolgáltatások magasabb színvonalon történő kiegészítését
biztosítsák.

7, Az alapítvány jellege

7.1.1 Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külfóldi természetes és jogi
személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni
hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti
alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog,
hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására
vonatkozóan.

7.2,1 Az alapítvány közvetlen politíkai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktóI
független és azoknak anyagitámogatást nem nyújt.

8. Az alapítvány időtartama

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

9. Az alapítványi vagyon felhasználása

9.1,1 Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt
célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium
gazdálkodik.

9.2,1 Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes Hozadéka, továbbá az
alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege
vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

9.3.1 Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a
támogatásokról elfogadott pénzügyiterv és határozat alapján a kuratórium dönt,

9.4.1 Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy
rend el kezése érvényesüléséről a kuratóriu m go ndoskod i k.

10. Az alapítvány ügyvezető szerve

10.1.1 Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes
személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium etnökének
kijelölési jogát.



A kuratórium elnöke:
Sívó lmre
anyja neve]
Budapest, Vérhalom tér 7lA

A kuratórium további tagjai:
Nyírő Viktor
anyja neve:
Budapest, Batthyány u. 63.
dr.Pászthy Bea
anyja neve:
Budapest, Tompa u. 15

A kuratórium elnÖkét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának
módja: általános és önálIó.

10-2,1 A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat
az alapítő jelöli ki, s tisztség annak elfogadásávaljön létre.

A kuratóriumi taqsáq meqszűnik:
a tag halálával,
lemondásával,
a Ptk.3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk.3:397. § (3), (4) bekezdésében
9' ' Btk. 61,§ (2) bekezdésében foglalt összeférheteitenőegi' es kizárő ok
bekövetkeztével,
a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

10-3,1 A kuratórium biztosÍla az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez
megteremti a' szÜkséges eszköz és feltételrendszert. Dö nt az ata§ ítványhoz érkezett
adományok elfogad ásáról, i l letve, vissza utasításáró l.

Az alaPÍtvánY munkavállalói felett a munkáltatóijogokat a kuratórium gyakorolja.

10,4-1 A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hivni írásban, igazolható
mÓ!on._Írásbeli igazolható módón történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevénYes kÜldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címéié
tÖrténő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).

10-5.1 A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával
hozza meg. Az Ülést a kuratórium elnöke hívja össze me§hívóval. A meghívónak
tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbná a kuratóriúmi ülés
helYét, időPontját és a napirendi pontokat. A megrríúot a kuratóriumi tagoknak igazolt
módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhjzvétele és a
kuratóriumi ülés időpontja között legalább B nap élte1.|en.



10.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van,

Határozatat _ ha az alapítő okirat másként nem rendeIkezik _ mindhárom tag

jelenléte esetén 
"gyo"iű 

|.otonnreggel, míg két tag esetén egyhangúlaghozza,

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határoz"i tot"t".ettség 
"uóv 

i"i"ro..ég aIóI mentesít VagY a jogi személY

tórhére másfajta előnyben részesít;
il ár.i""I ahaíározat ózerint szerződést kell kötni;

Ő áii ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan nááa|"iőrojá eroet<elt a döntésben, aki a jogi személynek nem

tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befoIyáson alapuló

kapcsolatban áll; vagy

d-ár.i egvebként személyesen érdekelt a döntésben,

10.7.tA kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik,

köItségeik megtérítésére igényt tarthatnak,

1 1 . Összeférhetetlenségi szabályok

10,1,tvezető tisztségvis elő aza nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét

a tevékenysége et-láü.aho= szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi ,.á'.,..ory, a iogj...slemély 
köteles .kijelölni 

azt a

természetes személyt, aki a vezető- ii.ároÓ"Í.Őtoi t"t"oulokat nevében ellátja. A

vezefőtisztségvis"útr'" vonatkozó .i"Üavokát a kijelÖlt személYre is alkalmazni kell'

A vezető tisztségviselő ügyvezetésifeladalait szeméIyesen köteles eIlátni,

Nemlehetvezetőtisztségviselőaz,akitbűncselekménye]követese,,Tj"ttjogerősen
szabadságvesztés nunt"É.re ítéltek, arnig " 

büntetett eIŐélethez ÍŰződő hátránYos

következmények alól nem mentesült

Nem lehet vezető tisztségvis elő az., akit e foglalkozástóI jogerősen eltiltottak, Akit

valameIy foglalko-zjrtoj-rog"ros oiói ítélettel éItiltottak, az eltiltás hatálYa alatt az

ítéletben megjelölt tevékenyseget tolytaio ;ogi személy vezelő tisztségviselője nem

i§:fr Iehet vezető tisztségviselő, aki közügyektőI ettiltó ítélet hatálYa alatt áll (Btk'

oi_s til bek, i) pont). ___L^tl i.
AzeltiltástkimondÓhatározatbanmegszabott.időtartamignemlehetvezető

tisztségvis elő az,akit eltiltottak a vezető tiJztségviselői tevékenységtől,

10.2]Azalapítványkedvezményezettjeésannakközelihozzátartozójanemleheta
kuratórium tagja"
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg. törvényes képviselője és közeli

hozzátar7oz_ó i n e m t e tr,eti e t< tó o n se g n e n a ku rató ri u m b a n .

1o.3./Akuratóriumhatározathozatalábannemvehetrésztazaszemély,akiVagy
akinek közeIi hozzálarlozója a huiaűái alapján kötelezettség vagy felelősség alól

mentesül, vagy bármilyen más 
"ro.,vÚ"n 

ie..b.ut, 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 Ózolgáltatás, illetve az
egYesÜlet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

Az alaPÍtó okiratban nem szabályozott kérdésekre a polgári Törvénykönyvről szóló
2013- évi V. tÖrvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek műkÖdéséről és támogatásáról szóló 2O11. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Kapolcs, 2015. év. december hó ..... . napján

Göntér Gyula
polgármester
alapító képviseletében

Dr.Séri Péter ÜgYvéd ígazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe fogla1
szÖvege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján haúlyos tartalmának. Az
egYséges szerkezetű okirat elkészítésére a tisztségviselők személyének változása,
valamint a2015. évi V. tÖrvény hatálybalépése adott okot. Aláírásommal azokiratot
ellenjegyzem.


