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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Tolmácsért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzata 2005. február 23-án – az alapító okirat elfogadásával – megalapította 
a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványt (rövidített neve: Tolmácsért Közalapítvány, 
továbbiakban: Közalapítvány). 
A Közalapítvány Alapító Okiratának legutóbbi, Bíróság által elfogadott módosítása (és a 
módosításokkal egységes szerkezetben történő elfogadása) 2013. június 13-án került sor. Ekkor 
személyi változások, utcanév változások, valamint jogszabályi hivatkozások kerültek módosításra. 
 
2016. szeptember 7-én a Közalapítvány kuratóriuma ülés tartott, melyen a kuratórium elnöke és 
titkára, valamint további 3 kuratóriumi tag lemondott tisztségéről, illetve tagságáról. 
A kuratóriumi tagok lemondására való tekintettel, szükségessé vált új kuratóriumi tagok, valamint 
kuratóriumi elnök és kuratóriumi titkár kijelölésére. 
A kuratóriumi ülésen az Alapító képviseletében tájékoztattam a kuratóriumi ülést, hogy a 
továbbiakban a kuratórium tagjainak száma 5 főre változik. A jogszabályi előírások lehetővé teszik, 
hogy elegendő 5 fős kuratórium, és a kuratórium tevékenységéhez - megítélésem szerint – elegendő az 
5 fős kuratórium is. 
 
A Közalapítvány további folyamatos, fennakadás nélküli és jogszerű működéséhez szükséges az új 
tagok, illetve tisztviselők megválasztása, és ennek megfelelően az alapító okirat módosítása, és a 
személyi változás bírósági nyilvántartásban történő átvezetése.  
A Közalapítvány új kuratóriumi tagjává Tálasné Szombati Erikát (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 16.), 
Bornemisza Sándornét (2657 Tolmács, Zarándok út 9.) és Balogné Havai Nikolettát (2657 Tolmács, 
Szurdok utca 12.) javaslom. 
A kuratórium elnökévé Tálasné Szombati Erika, a kuratóriumi titkár tisztség ellátására Bornemissza 
Sándorné tagokat jelöltem ki. 
 
Javaslom, hogy a Közalapítványnál kerüljön megszüntetésre a felügyelő bizottság, tekintettel arra, 
hogy ennek működését jogszabály nem teszi kötelezővé, és a felügyelő bizottság a gyakorlatban eddig 
sem működött.  
 
Javaslom a fentiek szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadását. 
 
Tolmács, 2016. szeptember 9. 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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…./2016. (IX…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért 
Közalapítványt (továbbiakban: Tolmácsért Közalapítvány) alapító Tolmács Község Önkormányzata 
nevében tudomásul veszi Balázsné Juhász Andrea elnök, Makkai Máté titkár kuratóriumi tisztségéről  
és tagságáról történő lemondását, valamint Dávid Imre, Gyuricza Anikó és Szarka Miklós kuratóriumi 
tagságáról történő lemondását.  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tolmácsért Közalapítvány 
módosított, előterjesztett alapító okiratát, miszerint a Közalapítvány kuratóriumának elnöke és egyben 
a Közalapítvány képviselője Tálasné Szombati Erika, a Közalapítvány kuratóriumának tikára 
Bornemisza Sándorné, a kuratórium további tagjai: Csehek József, Hámori Imréné, Balogné Havai 
Nikoletta, és a Közalapítvány felügyelő bizottsággal nem rendelkezik. 
A képviselő-testület megbízza Fábiánné dr. Balázsik Helga ügyvédet az alapító okirat módosításából 
fakadó feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 



KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapító a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznúő
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  m ködésér l  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.ű ő
törvény rendelkezéseivel összhangban –az alapító okirat eddigi módosításai alapulvételével az alábbi
egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  fogadja  el  azzal,  hogy  az  aláhúzással  jelölt  szöveg
tartalmazza  az  új  rendelkezéseket,  lábjegyzetben  pedig  a  törölt  rendelkezések  helye  kerül
megjelölésre:

1. A közalapítvány elnevezése:

Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány

Rövidített elnevezése:

Tolmácsért Közalapítvány

2. A közalapítvány székhelye:

2657 Tolmács, Sport u. 1.

3. A közalapítvány jogállása és jellege:

A közalapítvány önálló jogi személy.

A  közalapítvány  nyílt,  ahhoz  vagyoni  hozzájárulással  bárki  csatlakozhat  a  kezel  kuratóriumő
jóváhagyásával.

4. A közalapítvány m ködésének id tartama:ű ő

A közalapítvány határozatlan id tartamra jön létre.ő

5. A közalapítvány tartós és közérdek  céljai:ű

A közalapítvány  els dleges  célja  a  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  az  alapító  önkormányzatő
feladatául  megjelölt  közoktatási,  m vel dési,  szociális  és  sport  közfeladatok,  közszolgáltatásokű ő
végzésének  szervezése,  folyamatosságuk  biztosításának  el mozdítása,  finanszírozásukő
lebonyolításának támogatása.
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A közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében a következ  tevékenységeket végzi:ő

Közoktatási Feladatok:

-a községi óvoda és iskola oktató-nevel  munkájának támogatása, színvonalának emelése,ő
-ismeretterjesztés b vítése.ő

M vel dési, kulturális feladatok:ű ő

-helyi m vészeti csoportok szervez désének szervezése, anyagi támogatásuk,ű ő
-kulturális programok szervezése, finanszírozása,

-helyi tömegkommunikáció szervezése,

-a népm vészet támogatása,ű
-hagyomány rzés.ő

Szociális feladatok:

-id sek támogatása,ő
-id sek klubjának segítéseő
-családvédelem

Sport feladatok:

-iskolai sport szervezése, támogatása (úszásoktatás)

-helyi sportegyesületek támogatása

Településfejlesztési tevékenység.

-községszépítés,

-parlagf  irtásának szervezése, anyagi támogatása.ű

A közalapítvány lehet vé teszi, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.ő

6. A közalapítvány alapítója:

Tolmács Község Önkormányzata

(2657 Tolmács, Sport u. 1.)

7. Az alapítvány induló vagyona:

A közalapítvány  induló  vagyona  500.000,-  Ft,  azaz  ötszázezer  forint.  Az  induló  vagyont  teljes
egészében az alapító bocsátotta az alapító rendelkezésére az alapító okirat aláírásakor átutalással. Az
alapító  kijelenti,  hogy  az  így  rendelkezésre  bocsátott  összeg  az  alapítvány  m ködésénekű
megkezdéséhez elégséges.
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A közalapítvány a vagyonával gazdálkodik.

A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban
meghatározott tevékenységére kell fordítania.

A közalapítvány másodlagosan, mögöttes tevékenységként vállalkozási tevékenységet is folytathat. A
vállalkozási  tevékenység  eredményét  teljes  egészében  az  alapítványi  célok  megvalósítására  kell
fordítani.  A közalapítvány  vállalkozási  tevékenységét  csak  a  céljainak  megvalósítása  érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezheti.

A közalapítványhoz természetes  éj  jogi  személyek csatlakozhatnak.  A csatlakozók pénzbefizetései,
továbbá  bármilyen,  az  alapítvány  céljait  el segít  eszközök  és  vagyontárgyak,  adományok  aző ő
alapítvány vagyonát növelik. Alapítói jogokat kizárólag az alapító önkormányzat gyakorolja.

Az  új  támogatók  csatlakozásának,  és  a  csatlakozni  szándékozó  által  –  a  támogatás  felhasználása
vonatkozásában – esetlegesen tett kikötések elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az alapítvány nevében vagy javára történ  adománygy jtés nem járhat az adományozók, illet legő ű ő
más személyek zaklatásával, a személyhez f z d  jogok és az emberi méltóság sérelmével.ű ő ő

A  közalapítvány  nevében  vagy  javára  történ  adománygy jtés  csak  az  alapítvány  írásbeliő ű
meghatalmazása  alapján  végezhet .  A  közalapítvány  vagyona  pályázatokon  való  részvétellel  iső
gyarapítható.

8. Az alapítványi vagyon m ködtetése és felhasználásaű

Az  alapítványi  célok  megvalósítására  az  alapítvány vagyona  –  ide  értve  az  induló  vagyont  is  –
valamint annak kamatai és hozadéka teljes egészében felhasználható.

A közalapítvány vagyonát  az alapítványi  célkit zések megvalósítására,  illetve ennek el segítésére,ű ő
valamint  a  célkit zésekben  meghatározott  tevékenységek  megszervezésére  és  támogatására  kellű
fordítani. A közalapítvány vagyonából kell fedezni az alapítvány m ködésének költségeit, valamint azű
alapítványi vagyon – jelen alapító okirat szerint történ  – gyarapításával összefüggésben közvetlenülő
felmerült költségeket is.

A közalapítvány készpénzvagyonát az alapítvány bankszámláján kell elhelyezni és kezelni.

A közalapítvány  a  támogatót,  a  kuratórium  tagjait,  illetve  más,  a  közalapítvány  szerinti  felel ső
személyt,  valamint  e  személyek  hozzátartozóját  –a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető
szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A közalapítvány célja szerinti tevékenységéb l és a vállalkozási tevékenységéb l származó bevételeitő ő
és  ráfordításait  elkülönítetten  kell  nyilvántartani.  Továbbá  elkülönítetten  kell  nyilvántartani  az
alapítvány célja szerinti tevékenységb l az alapító okirat 5. pontjában meghatározott tevékenységgelő
kapcsolatos bevételeit.
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9. A kuratórium:

A közalapítvány ügyvezet  szerve a kuratórium. A közalapítvány vagyonával való rendelkezés joga aő
jelen alapító okiratban foglaltak betartásával a kuratóriumot illeti meg. Ennek keretében a kuratórium
feladata  a  közalapítványi  célok  megvalósítása  az  alapítvány  rendelkezésére  álló  eszközökkel,  az
alapítványi vagyon kezelése, a vagyon hasznosítása és gyarapítása.

A kuratórium tagjainak száma 5  1 f . A kuratórium tagjai közül az egyik személy egyben a kuratóriumő
elnöke, másik személy pedig a kuratórium titkára.

A kuratórium elnöke, titkára és tagjai tevékenységüket társadalmi munkában – díjazás nélkül – látják
el.  A  kuratórium  tagjai  igényelhetik,  hogy  az  alapítvány  térítse  meg  a  feladataik  ellátásával
kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeiket.

A kuratórium elnöke, titkára és tagjai:

A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki.

A kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak megbízatása határozatlan id tartamra szól.ő

A közalapítvány kuratóriumának elnöke és egyben a közalapítvány képvisel je:ő

Tálasné Szombati Erika (szül.: 1975.12.02., a.n.: ón Erzsébet), 2657 Tolmács, Szent L rinc út 16.ő  2

Az elnök feladat és hatásköre.

-Képviseli a közalapítványt és a kuratóriumot,

-Összehívja a kuratórium ülését, és azokon elnököl.

-A kuratórium nevében dönthet minden sürg s elhatározást igényl  ügyben, döntést azonban köteles aő ő
következ  ülésen bemutatni.ő
-Az alapítvány esetleges dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A közalapívány kuratóriumának titkára, és egyben másik képvisel je:ő

Bornemisza Sándorné (szül.: 1947.08.24., a.n.: Viszolczki Mária) 2657 Tolmács, Zarándok út 9.  3

A titkár feladat- és hatásköre:

-El készíti és végrehajtja a kuratórium és az elnök határozatait.ő
-Szükség esetén az elnök megbízásából összehívja a kuratórium üléseit.

-Ellátja az alapítvány adminisztrációs ügyeit, vezeti nyilvántartásait.

-Elkészíti illetve elkészítteti az alapítvány tevékenységének éves beszámolóját, és a tárgyévi tervet,
azokat jóváhagyásra a kuratórium ülése elé terjeszti.

-Elkészíti szükség szerint a kuratóriumi ülések írásbeli el terjesztéseit.ő
-Vezeti a határozatok tárát évenként és sorszám, valamint tárgymutató szerint is.

1Törlés hatálya: 2016.09.07.

2Törlés hatálya: 2016.09.07.

3Törlés hatálya: 2016.09.07.
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-Biztosítja annak feltételeit,  hogy az elkészített  kuratóriumi ülések jegyz könyvei  és a kuratóriumő
m ködésével  kapcsolatos  egyéb iratok  bármely érdekelt  vagy érdekl d  számára  hozzáférhet ek,ű ő ő ő
tanulmányozhatóak  legyenek.  Ennek  érdekében  áttekinthet  nyilvántartásokat  vezet,  és  ezeket  aő
kuratórium helyiségében felirattal ellátott, nem zárt helyen tárolja.

Képviseli a közalapítványt.

A közalapítvány kuratóriumának további tagjai:

Csehek József (szül.: 1954.02.28., a.n.: Iszák Margit) 2657 Tolámcs, Sziluska utca 20.

Hámori Imréné (szül.: 1950.07.02., a.n.: Homolya Margit) 2657 Tolmács, Sziluska utca 4.

Balogné Havai Nikoletta (szül.: 1979.05.01., Varga Ágnes) 2657 Tolmács, Szurdok utca 12.  4

A  kuratórium  határozathozatalában  nem  vehet  részt  az  a  személy,  aki  vagy  akinek  közeli
hozzátartozója,  élettársa  a  határozat  alapján  kötelezettség  vagy  felel sség  alól  mentesül  vagyő
bármilyen  más  el nyben  részesül,  illetve  a  megkötend  jogügyletben  egyébként  érdekelt.  (Nemő ő
min sül el nynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybeő ő
vehet  nem pénzbeli szolgáltatás.ő

A megsz nését követ  két évig nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki olyan alapítványnál,ű ő
vagy közalapítványnál töltött be - annak megsz ntét megel z  két évben legalább egy évig – vezetű ő ő ő
tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.ő
A kuratórium tagjai  sem az alapítóval,  sem pedig egymással nem állhatnak rokoni (hozzátartozói)
kapcsolatban,  munkaviszonyban,  munkavégzésre  irányuló  más  jogviszonyban,  vagy  egyéb
érdekeltségi viszonyban.

A közalapítvány kuratóriumának tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi szervezetet
el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más szervezetnél is betölt.ő ű

A közalapítvány, illetve a kuratóriumképviseletében annak elnöke, és titkára egyedül, önállóan 
jogosultak eljárni, aláírni.
A közalapítvány m ködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a kuratórium titkára végzi.ű

A kuratóriumi tagság megsz nik:ű
-lemondással,

-visszahívással,

-a tag halálával.

A kuratóriumi  tag  visszahívására  kizárólag a  jogszabályban meghatározott  esetben  kerülhet  sor,  a
visszahívásra az alapító jogosult.

A kuratóriumi tagság megsz nése esetén az alapítónak haladéktalanul intézkednie kell a kuratóriumű
megfelel  kiegészítésér l, az új kuratóriumi tag kijelölésér l.ő ő ő

10. A kuratórium m ködéseű

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tartja üléseit. A kuratórium ülését az
elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze. A kuratórium ülését, annak id pontja el tt nyolcő ő
nappal megküldött írásbeli meghívóval kell összehívni, a meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét,
id pontját  és  tervezett  napirendjét  is.  A kuratórium ülése  – jogszabályban meghatározott  esetekető

4Törlés hatálya: 2016.09.07.
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kivéve – nyilvános.

A kuratórium ülésén az elnök által esetenként meghívott nem kuratóriumi tagok (pl. szakért , stb.)ő
tanácskozási joggal vehetnek részt.

A kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása esetén a kuratórium esetenként erre kijelölt tagja vezeti.

A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. Minden
tagnak egy szavazata van. A kuratórium egyszer  szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza határozatait.ű
Szavazategyenl ség esetén a levezet  elnök szavazata dönt.ő ő
A tanácskozással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a titkár látja el.

A kuratórium – a jelen alapító okirat keretei között – dönt az alapítvány valamennyi kérdésében, így
különösen – de nem kizárólagos jelleggel – a következ kben:ő
-támogatandó tevékenységek és személyek körének meghatározása;

-pályázat kiírása, elbírálása;

-vagyonérték-meg rz , illetve-növel  vállalkozásokban való részvétel;ő ő ő
-az éves m ködésr l és gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása;ű ő
-csatlakozás elfogadása, stb.

A  kuratórium  ülésér l  jegyz könyvet  kell  készíteni.  A  jegyz könyv  elkészítésér l  a  titkárő ő ő ő
gondoskodik.

A kuratórium egyedi döntéseir l nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), amelyben fel kell tüntetniő
a döntések tartalmát, id pontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenz k számarányát éső ő
személyét.

A kuratórium egyedi döntéseit az érintettekkel – a döntés meghozatalától számított 15 napon belül –
írásban igazolható módon kell közölni, amir l a kuratórium titkára gondoskodik.ő

A  közalapítvány  m ködése  során  keletkezett  iratokba  –  az  alapítvány  székhelyén  el zetesenű ő
egyeztetett  id pontban  –  bárki  betekinthet.  Az  iratokba  való  betekintés  megengedése  soránő
figyelemmel kell lenni a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is. A
kuratórium határozatait nyilvánosságra kell hozni a helyi polgármesteri hivatal hirdet  tábláján és aő
helyi lapban.

A  kuratórium  az  általa  nyújtandó  támogatások  (szolgáltatások)  igénybevételének  módját,  a
gazdálkodását  érint  adatokat  és  a  vagyon  felhasználásának  jelent sebb  tényeit  a  községiő ő
hirdet táblán, és a helyi lapban évente közzéteszi, továbbá az alapítónak évente köteles beszámolniő
tevékenységér l és gazdálkodásáról.ő

115. A közalapítvány megsz nése:ű

A közalapítvány a Polgári Törvénykönyv 3:403. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben sz nikű
meg.

A közalapítvány megsz nése a már elvállalt, illetve fennálló kötelezettségeket nem érinti.ű

A közalapítvány  megsz nése  esetén  az  alapítványnak  a  hitelez k  kielégítése  után  fennmaradóű ő
vagyonát más hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

5 Törlés hatálya: 2016.09.07.
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A közalapítvány közhasznú jogállásának  megsz nésekor  köteles  esedékes  köztartozásait  rendezni,ű
illet leg  közszolgáltatás  ellátására  irányuló  szerz déséb l  ered  kötelezettségeit  id arányosanő ő ő ő ő
teljesíteni.

12. Bírósági nyilvántartásba vétel

Az  alapító  tudomásul  veszi,  hogy  a  közalapítvány  a  Balassagyarmati  Törvényszék  által  történő
bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

13. Vegyes rendelkezések

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól
független, azoknak támogatást nem nyújt, a választásokon országgy lési, illetve megyei és f városiű ő
önkormányzati képvisel  jelöltet nem állít és nem is támogat. A közalapítvány szervezete pártoktólő
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.

A közalapítvány pártoktól támogatást nem kap és nem is fogadhat el.

A közalapítvány éves beszámolójának elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A kuratórium évente köteles beszámolni az alapítónak a közalapítvány tevékenységér l, m ködésér lő ű ő
és gazdálkodásáról.

A jelen alapító  okiratban nem szabályozott  kérdésekben a Polgári  Törvénykönyv rendelkezései  az
irányadók.

Az  alapító  képvisel je  jelen  alapító  okiratot,  mint  akaratával  mindenben  egyez t  elolvasás  éső ő
értelmezés után tanúk el tt  jóváhagyólag, saját kez leg aláírta, azzal,  hogy ezzel egyidej leg az eő ű ű
tárgyban született valamennyi, korábbi alapító okirat hatályát veszti.

Záradék:

Alulírott Hajnis Ferenc polgármester az alapító képviseletében igazolom, hogy a létesít  okiratő
egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  a  létesít  okirat-módosítások  alapján  hatályoső
tartalmának.

Tolmács, 2016.09.07.

Hajnis Ferenc

polgármester

alapító képvisel jeő

El ttünk, mint tanúk el tt:ő ő

Név: Lakcím:

Név: Lakcím:
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