
,,TUZSER KÖZSEGERT KÖZALAPÍTVÁNY"
2019. szeptember 19. napján kelt módosításokkal - amely módosítások jelen

alapító okiratban vastagított dőlt betűvel kerültek jelölésre -
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

1.) A közalaDitváírv alaDitóiai Tuzsér Nagvközségi Ónkormányzat ltépvise]ótestil]ete
(Székhelye: .1623 Tuzsér, Kossuth Ll. 70.)

2,,/ A közalaDitvánY neve:, -U75F R KÖlSLc t R l KÖZALAPiT\ A\"/-

3.)A közalaDitvánv székhelve:4623 TuzséI, Kossuth u. 70, sz,

4") A közalaDítvánv célia:

TuzséI község lakói, a te]epü]és teliiletén múködó sazdálkodó szervek do]gozói, á közsés
vonzáskörzetéhez kapcsolódó e§,ének - mint Szélesebb éIdekkörbe tartozók épített és termószeti
körnvezeLének védelme, a ietepülésfejlesáés és tc]epülésrendezés, a köztisztaság és telepiilésti§zta§ág
hel],zetének javítása, az ó\,o.lai és iskolai nevelés, oktatás, aZ esészségú§,i és szociáiis ellátás, a
közösségi élct feltételeinek, a közmúvelódési, tudoTnán],os mú!,észeti tevékenységnek és sportnak a
támogatása, az egószségeS életmód közösségi feltételeinek elósegitése, a töldmúvelési, állattartási
tevéken)sóg támogatása. Knlönös tekintettel az elnikai kisebbség éIdekejre, Az alapít\-án}, kózhasznú
tcvékenr-ségét a Mag,,arolszág helyi őnkolmán],zatairól szó]ó 2011. évi CLXXXIX. tv. 13, § (1)

bekezdésében meghatározoit alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan látja e]:

I tlFpül-§ PJ -sZ Ác lP'-pülá.-Pl !.z-.:
4, egészségil§,i a]apellátás, az egészséges életmód sesitését cé]zó szo]gált.{tások;
5, kömyezet-egéSzségiiKv (köziisztaság, települési környezet tisztaságának bjziositása, Iovar és rágcsáló
irtás);
6, óvoctai ellátás
7. kuliuláIis szolgáltatás, különösen a nti]vanos kön}-!,tári ellátás biztosiiása; filmszinha.z, elóadó
múvészeti szenezet támogatása, a kultulális öIókség helyi védelme; a h€l},i kózmú\,elódési tevéken!,ség
tár1logatásai
8 szociális, s.emlekjóléti szolgáliatások és ellátások;
1.+. a kisier1nelók, óstermelók számára josszabá1],ban meghatározott termékeik értékesitési
1ehetóségeinek biztosítása, ide éfive a hétvési álusitás ]ehetóségét is;
15, sport, iiúsági úgrek;
Az alapit!,ánt közhasznú tevéken}ségét a köZoktatásról szóló 1993, évi Lxx]X tv,ben meghaiározott
a]ábbi köáe]adatokhoz kapcsoló.lóan látja e]:

isko]ái oktatás. nevelés

5.) csatlakozás akózalaDitvánvhoz:

A közalapitván], n],ílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4, pontban megfogalmazott célok eléréséhez
vas,oníendeléssel hozzá kiván járulni, és a jelen alapíió okilat rende]kezéseii elfogadja, csatlakozásj
ké;elmé\e] a kezeló szenezet es,et,;rt,A kezelószen,ezet elutasíthaija azon cóI'l1oz kötött felajánlások
elíogadását, ameb,ek esetében a megjelólt cé] nem illeszkedjk a közálapitván! alapító okilatában
meghatarozott célokhoz. A csatlakozássa] a csat]akozó nem \-álik a2 alapítój jogok srakollójá\,á, A
kezeló szervezet kóteles visszaLltasitani azon felajánlásokat, ámeb,eket méltatiannak itélt, rovábbá aZ

o]lall célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek ellentétesek a közalapítván}, álapíió okiratában
me8haLározott célokkal,A közalapítván}közvet]en politikai tevéken],séget nem fo]],tat, páItoktó]
1üggetlen, azoktól támogaiást nem kaphat, és nem is n],újthat, ország§iúlési kép\,1selójelóltet nem
á]lithat és nem támogathat.

6.} A kózalapitvánv waqvona:

A közalapiió a ,l, por]iban meghatározott célok elérése érdekében a jelen a]apitó okilat aláirásátó1
§zámjtott 8 napon beliil a Kisvárdai oTP nél megn],itott bankszámlán 300.000 Fi ot elheb,ez.
A kóza]apít\-ány e]óbbiekben meghaiározoti induló va§-ona növekedhet a jelen okirat 5, ponLban
íleghaiározott feltételek szerini csatlakozók hoz-zájárulásaival, valamint a kczeló szen, gaz(]á]kodásának



eredményével,Az alapit*ány vas/ona teljes egésáben felhasználható az alapitvány céIjai elérése
érdekében. Az alapitvány céljaiía elsósorban az alapitói vas/on hozadékát, a csatlakozók
hozzájárulásait és az esréb bevételeket kell íorűtani, A közalapítvány vas/ona ajelen alapító okiratban
meghaLározott célok íedezésére és a közalapitvány múködési kö]tsé8eir€ használható fel.

7.) A közálaDltváívl vegvoí ké2élése:

A közalapitvány va§/onával való rcndelkezés a közalapitvány szervezeti és múködési szabályzatában
részletesen meghatár.ozott módon a kezeló szervet illeti meg, a]aely azt elsósorban kamatoá banki
betétbe he]yezi,Az alapítvány az alapitványi cél megvalósitásáv€,t közvetlenül ö§szeíüggó gazdasá8i
tevékenység vé8zésére jogosult,A köZlapitvány gazdasági vállalkozási tevékenyséBet c§ak a közhasznú
vas/ létesító okiratban meghatáJozott alapcéI szerinti tevékeny§égének megvaló§itása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.A kőza]apityá\ílyi vasron vál|alkozásba tórténó befektetése nem megengedett.
A kőzalapítvány nem lehet korlátlan íeleló§ségú tagia más jogalanynak, nem létesithet alapítványt és
nem csatlakozhat alapítványhoz.

8.| A&irzalaDitvánvi ve{Yon felbesznÁlá§a:

A közalapitványi támo8atásokat, juttatásokat a kezeló szeru állapítja meg, melynek részletes eljárási
Tendjét és íeltételeit küIön szervezeü é§ múködési szabáyzatban kell rögzíteni. A közalapítvány a
gazdálkodása sonán elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesitó okiratában me8hatáiozott
tevékenységre kell forditania.
A közalapítvány vaslona nyilvántartásánalr és a gazdálkodása €redményéról történóbeszámolás
álapvetó szabályai

a.) A k6zalapítvány a2 alapító által a kózalapitvány céljára rendelt pénzeszköá induló tókeként köteles
kimuiatni.Tókevátozá§ként ke1l kimutatni az alapítvány' célú tevékenység eredményét és aZ alapító
rendelkezése szerint vaslonként átadott pér,zeszköztA közalapítvány bevételeit és kiadásait a
jogszabályokban elóírt szerinti részletezésben etkülönitetten, a számviteli elóirások szerint taítja
nyilván,

b.) A közalapitvány szabályszedi kön},\"vitelt és éves beszánolót készit a száínvitelrót szóló 2000. évi c.
tórvény, valamint a 224/2oo0. ()(II.19.) Korm- rendeletbenfoglaltak szerint.A kuratórium titkára
gondoskodik továbbá a_rról, hog/ a kózalapitvány múkódéseíól és gázdálkodásáról szóló éves beszámoló
legfontosabb adatai a helyben szokásos módon, illetve a helyi sajtó útján, az e]íosadástól számított 30
napon belül nyilvánossá8ra kerüljenek, mely kell, ho§. taítalmazza a kapott költségvetési támogatások
felhasznáilá§a, a vas/on felhasznáIása és a cél sz,erinti juttatá§ok felhasznáása adatait.

c.) A köZalapítvány gazdákodásának értékelése solárl külón kell va,Jasáaní a2 alaPitványi célú
tevékenysés közveden költségeit és bevételeit, va]amint a közalapitvány múködési költségeit.

9.) A köz.alaDttg:ánv kezeló sz€rve:

A közalapítvány kezelő szerve a2 a.lapító által létrehozott 7 tagú Kuratórium,
A Kuratórium az alapítvány úB/vezetó szeí/e, A Kuratóriurn tagjai az a]apítvány vezetó tisztségviselói,
A kuratórium tagiai állandó b€líijldi lalóhe|lyel rendelkeznek.
A Kulatóduú elrrökét, titkárát, és tagiait hatliJozatlan idóre a kózalapitvány alapitója kéri fel,
Vezetó tisztsé8víseló az a nasrkorú személy lehet, akinek cselekvóképe§ségét a t€vékenysége ellátásához
szúkséges körben nem korlátozták.A vezetó tiszt§é8l.iseló úB,.vezetési feladatait személye§-.n köte]e§
ellátni.Nem lehet ve?ető tisztségYiseló az, akit búncsele]§nény elkövetése miatt jogerósen
szabadságve§ztés bűntetésre ítéItek, arnig a búntett elóélethez fúzódő hátlányos kóvetkezmények alól
nem mentesült.Áz eltiltást kimondó határozatban megszabott idótartami8 nem lehet vezetó
ti§ztségYis€]ó az, aldt eltiltottak a vezetó tisztségviselói tevékenysé8tól.
A kuratórium tagjainak többsége nem állhat az alapitókkat bármilyen érdekeltségi üszonyban. A
kuíatóriumi tagok nem iehetnek egrmásnak kózel1 hozzátaflozóí.
A közalapitvány kedvezményezettje és annak közeli hozzatartozója nem lehet a kuíatórium tagja.
A kuratórium hatálTozathozatalában nem vehet íé3zí az a szeínéIy, aki vasr akinek a Ptk. 8:1, § 1.)
pontjában meghaározott k&zeli hozzAtaítozója, étettfu,sa a hatáíozat alapján
a.) köte]ezettség vas/ felelósség alól mentesűl, vas/
b.) báImi]yen más elónyben íészesül, ilietve a megkótendó jogúg/letben e§rébként éfdekelt, Nem
minósü1 elónynek az aiapítvány cél Szerinti juttaásai keTetében a bárki alta] megkötés nélkil isénybe
vehetó nem pénzbeli szolgáltatás.



A kuratórium titkára köteles a kuratóriumi üléseken hozott dóntésekról olyan nyilvántartást vezetni,
melyból megállapitható a döntés tartalma, idópontja é§ hatálya, a döntést támogatók és ellenzók
számafánya, a dőntés ellen szava"ók személye. A kuratórium döntését az elnök kihirdeti, majd a
döntés idópontját követó 15 napon belü1 irásban ígazoltható módon _ a titkai kózli az érintettekkel. A
kuratóriumi üléseken meghozott döntéseket haladéktalánut a nyilvaitartásba be kell vezetni, s azt es/
döntéshozatalban részvevó kurató.iumi taggal hitelesittetni, A döntésekról vezetett nyilvliLntartásba
bárki betekinthet. A kuratórium titkára kóteles gondoskodni a közalapítvány míikódésével
kapc§olatosan keletkezett iíatokba való betekintésról, illetve azokról felvilágositást adni, Az ifatokba
való betekinté§ iránti kérelmet írásban kell a kulatórium titkáfa részére megküldeni, A kuratórium
titkáía kóteles bármely jogszabály áttal felhatalmazott szerv vas/ szeméty áIta] kért iratbetekintést
haladéki€lanul, egr'éb esetekben 8 napon b€lül, illetve ajoaszabáy va§. a hatósági határozát átal elóírt
határidóben teljesiteni. A kuratórium titklrra köteles az iratbetekinté§ról külön nyilvlintartást vezetni,
melyból me8álapitható a kérclmezó neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének idópontja,

A xutatóriuú taqiai:

Elnök: Nlic§r Fefenc
jJLlt: Rél)és, Máté

aqsqk: Nag/né dr, schmelczer Erika Eszter 4623 Tuzsér, tónyay u. 6, sz, alatti 1akos

4623 Tvzsér, Bqjcsg zsalins.kg u. 27. s2. d,latti lakos
4623 ruzsér, Bd.Jcsg zsilirrszk! u. 27.sz. aldttí lakos

4623 nlzsér, Koss1,lth u. 745, sz, dtdtá lí'kos
4623 T\rzsér, Mdfta u. 25. s2. (rlatti ldkos
4623 Tuzsér, Kossuth u. 93, sz, a]atti ]akos
4623 Tuzsér, Rákóczi u. 44. sz. álattj lakos

szil,óLggi Qabrieltd.
LdmíAttild
Révész Lászlóné
NaR],Gábor

A Klrratódum cime: 4623 Tu7,sér. Kossuth u, 70. sz.

A Kuratórjum évente lega]ább 2 alkalommal ülésezik, döntéseit, nyilvános ülésen, a kulatóriumi tagok
több§égének jelenlétében, nyílt szavazással, esiszerú szótöbbséggel hozz^. A KuÉtórium ülését az
elnök, akadályoztatás a esetén a titkar hiua össze, á tervezett ülést legalább 5 nappa] megelózóen
megküldótt, a megtárs/alni javasolt napirendeket is tartalmazó irásb€ii meghívóval. A meghívónak
tartalmaznia ken az 61apitvány nevét és székhelyét, az úlés idejének é§ helyszinének megjelölését, a,
úlés napirendjét.
Bármely kuratóriumi tag kérheti ku.atóriumi ülés összehivását a cél és az ok megjelólésével. Ilyen
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beéíkezésétól számitott 8 napon belül intéZkedni
a2 ülés összehívásá_ról, Ha ennek a kótelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a
kuratórium ülését a kérelmet elótedesáó ta8 is összehivhatja,
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogr dóntsön az alapitványi vasion közalapitványi célra történó
felhasznáásáfól, valamint a vagronnal kapcsolatos kérdésekben.

Jogkörébe tartoák:
, A közalapitványivaryon kezelése és nyilvántartása-
- Dóntés a vag/on idószakonkénti, célszeíinti felhasznátásáról,
- Dönté§ a közalapítványi célla adott vag/oni hozzájárulások elfogadásáról, itletve visszautasitásáról.
A Kulatórlum évente köteles a2 alapitónak a közalapítvány múkódéséról és 8azdákodásáJól beszámolót
késziteni, mel},nek legfontosabb adatalt a helyben szokásos módon, Valamint a helyi sajtó útján is
köteles nyilvánosságra hozni.
Az éves beszámolót a kuratórium elnöke késáti el és a kuratórium teljes úlésen 2l3,os szavazatí
többséggel dönt a2 éves beszámoló elfogadásáról.

A Kurdtóftufi étíöke d. íelcdatalt munkdszerződ.és alaPJd^,teves ''lu'rkoiarőben, hdtdrozatld^
lalelű mu^kd?asrongban ldtjd el, d. Mu^ka tönéllgkőltwé"ől szóló 2ol2. ,éuí I. törúé^!
ltolrilbbiakbdn: Mt.) szetlrlt. A, Mt.-befu meghddáfozott megszűnési okókorl ttat d ',.uftkal,iszofl! a
ku':(ttóriumi elnökének a tisztsége - bdf?nelg okbóI töíténő - megszűftésének ,\apjdn megsrűnlk.
A Nufatór'ludt elftőke, fiint dz Aldtr ítlrirlg mwfukdvőllalóid íelelá rnu^teldltdtoí jogokat d

'<uratóriutl 
titkara ggd,koroua- A Kuratóáwm titkára d kufatóium el^ökéftek

muíkaúszongálat kdpcsoldtos űggekbefu dz Atapítlrd^g neuében öftauóaft elj&'hat,
A Nutd.tót'Iufi eg!éb fiuftkaúdlldlót íetett d fu|uflkatatói jogokat @ Kuratóáum elnőke
ggakofolj@-
A Ihtdűrlum atkóíd, é5 tagldt megbízdióBukndk dngdgl elte^szotgaudtds fuélkűl tegznek
eleg et, esetteg es költ.§ég eik negtéátéséte dzonbaft lg é^gt tarthdtnak,

A kuratóriumi taqsáe megszúnik;
_ lemondás, iartós a_kadáiyoztaás, visszahivás esetén.



A kuratóriumi tag visszáhívásáról az alapító dönt, A kuTatóriumi tag visszahivását kizárólag a tagot
javasoló szervezet kezdeményezheti az alapítónál abban a2 esetben, ha a tag az aJapitnány
célkitúzéseiv€l igazolható módon ellentétes tevékenységet fejt ki, vag/ az alapitvány céUát bármely
módon veszéiyezteti, továbbá, ha a taB az adott naptári évben a L:uratóriumi munkában nem vesz.ésá,
vas/ egészségi állapotánalí me8romlása következtében résá venni képtelen,

lo.) A tözalaDítv)ánv kéDvisel€t€:

A közalapitvány képviselóje a Xuratórium, A Krrratórium nevében annak elnöke önálóan jososult a
kózá]apítvány képviseletében eljárni, A közalapitvány bankszárnlája felett való rendelkezéshez a
kuratódum elnökének és titkárának eg/üttes alái.ása szükséges.

l 1.} A FelüÉvclóbirottsáÉl

Az alapitó, azalapítvány múködése és gazdálkodása tóívén}€sségének és célszeúségének eüenórésére
3 tagú Felúryelóbzottsásot hoz létre, melynek tagjai:

Elnök: Révész P. G],ula 4623 Tuzsér, zrínyi u. 31. sz. alatti lakos

Taeok: Kosáyi Ferencné 4623
Révész Zoltán 4623

Á Felús/elóbizottság tagiát határozatlan
maga !álasztja meg elnökét.

Tuzsér, Ady Endre u. 16, sz, alatti lakos
Tuzsér, Ko§suth u. 122. sz. alatti lakos

idóre az alapitó kéri fel. A Felú§/elóbizottság tagjai solából

Á felúg/elóbizottság taáa az a nag/korú szeínély lehet, atinek cselekvóképességét a tevékenysége
etláásához szükséges köIben nem korlátoáát. Nem ]ehet a felüs/elóbizottság tagia, akvel szemben a
vez€tó tiszt§égviselókre vonatkozó kizáró ok áí íenn, továbbá a,}.i vasr akinek a h,Jzzátdrtaz6ia a joá
személy vezetó tisztségviselö e.
Nem 1ehet a felüg.elóbizottság elnöke, vagr' ta8ja az a személy, a].i

a kuratórium elnöke vasr tagia
- az alapitvánnyal e megbízaá§án kivúl más tevékenység kifejtésére ián},uló munkaviszonyban vas/
munl<avé8zésíe iranJruló eg/éb jo8viszonyban átl, ajo8§zabáy máskéPP nem rcndelkeák,

az alapitvány cé] szerinti juttatásából Észesül- kivéve a bárki átal me8kötés nélldl i8énybe vehetó
nem pénzbeli szolgáltatásokat- illetve

az elózóekben felsololt szernélyek közeli hozzátafiozója
A Felüsrelöbizottság az üsrrendjét maga hatarozza meg,
A Felügl€lóbizottság köteles az alapítvány múködését az üs/ek teljes köréí€ vonatkozóan ellenőrizni, ísr
kilönösen a kuratóriumi döntések összhangiát a jelen alapító okiratban meghatározott alapitványi
célokl(al, a pénzú§.i-gazd:í,lkodási tevékenység száb:ílyszerúségét, és a mérleg helyességét, Á
Felús/elóbiottság a vezetó tisztse8viseló}.tól jelentést, a szervezet munkaváillalóitól pedig ájékoztatást
va§/ lelvilligositást kérhet, tovább.í az alaPiwány kón},veibe, irataiba betekinthet, azokat
megvizs8alhatj a.
A Fetügr'elóbizottság jogosult vizsgálni az alapitványi célok megvalósulását, vélamint el|enőiz.'i az
álapítvány iíatait, nyilvántartá§ait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét,A Felüsrelóbizottsá8 tagja a
kózaüpitvány vezetó szervének ülésén tanácskozási jogga] részt vehet, illetve résá vesz, ha a jogszabáy
ísr lendelkeák, A Felúgrelóbizottság tevékenységének eredményéról és az alapítvány múködésérót az
alapítónak évente jelentést te§z.A Felü§relóbizottság köteles a kulatóriumot tájékoztatni és ainak
ósszehivását kezdeményezri, t a aíTól szeíez tudomást, ho§/
a.) a közalaPítvány múködése során olyán jogszabálysertés vag/ a kózálapitvány érdekeit eryébként
súlyosan sértó esemény (mulasáás) tórtént, amelynek megszúnteté§e vasr következményeinek
elhádtása, illetve enyhitése a kuíatórium döntését te§zi szüksésessé,
b,) a vezetó tisáségviselók felelósségét megalapozó tény rnerült fe1.

A kuratóriumot a Felü§relóbizottsá8 indítváíryáia - annak me8tételétóI §záLrnitott 30 napon belúl - ös§ze
kell hivni. E határidó ef€drnénytelen eltelte esetén a kuratórium összehívásá.a a Felúry€lóbizottság is
jogosult. Ha s kuratódum a törvényes múködés helyreálliása érdekéb€n szúkséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Felü§,.elóbizott§ág kóteles haladéktáaiul értesiteni a tórvényességi íelúryeletet e átó
szervet, A felúglelóbizottsá8 évente legatább két alkalommat úlésezik, döntéseit nyilváno§ ülésen,
iegalább két ta8 jelenlétében hozza. Ha az ü]ésen mindhárom tag jelen van, úsr a határozatát egrszerú
szótöbbséggel hozza, ha két tag van jelen úsr e§/hangúlas hoz határozatot.



12.) A közalaoítvánv meg§zúné§e:

A közalapítvlány hatáTozatlán idóre jótt létTe.

A birósáa a köza]apítván},t az alapitó kéIelméIe nem pe.es eljarásban me8szünteti, ha a kőzfeladat
iránti szükséglet megszúnt vas/ a közfeladat ellátásának b2tosítása más módon, illetóleg más
szelkezeü keTetben hatékonyabban megvalósitható. A kóza]apítvány megszúnése esetén a közálapítvány
va§lona - a hitelezók kielégitése ut|án - az a]apítót i[eti meg, aki köteles azt a megszúnt közalapítvány
céljá}toz hasonló célra íorditani és errő1 a nyilvánosságot megfelelóen ájékoztatni.

13.) záíó íeldelkezések:

Az alapito tudomásul veszi, hos. a közálapitvány érvényes létrejöttéhez, és a jogi személ].iség
elnyeréséhez arna]< biósági nyilvántártásba vétele szükséges.Jelen oki]:atban nem szabályozott
kéídésekben a Ptk rendelkezóseit kell alkalmazni.

Az q.lalrító okírat 9. porltjd keraa nóilosításfd d kutdtót7um elfuökéflek, tltkőfdlldk és
t(rgldífl.rk sremélgéberl tijrtént l,dltozdsok dt"ezetése illeh,e a,z, alaPftüang, ',].iíx nunkdltdtó
dltal létesíteű muflkdlriszollg(ok) szabdlgozÓsa okdn.

Az dlapító okirat eggséges szerkezetbe íogldu.szöJege fiegfelet d2 dtdtr ító okírdt-rnódo§tások
dldpiánhúalgostartalmának. .i,,,:,."",;r-,"dldplá; húauos t;r",:..á'.".k. " ",a:. . 
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