Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/1997. (VI. 25.) Ör. sz. rendelete

Mátramindszentért Közalapítvá ny Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
Jelen okirattal Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári
Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény 74.§-a alapján határozatlan időre
KÖZALAPÍTVÁNY

létesítését határozta el, tartós közérdekű célra.

1. A z a l a p í t ó n e v e :
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
2. A K ö z a l a p í t v á n y n e v e :
"Mátramindszentért"
3. A K ö z a l a p í t v á n y s z é k h e l y e :
Mátramindszent, 3155. Kossuth tér 25. ****
4. A K ö z a l a p í t v á n y j e l l e g e :
Az alapítvány nyílt közalapítvány. Javára minden belföldi és külföldi természetes és jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező magyarországi és külföldi közösség pénzbeni
vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, amennyiben a
Közalapítvány céljaival egyetért, ezt támogatja, és akinek adományait a Közalapítvány
elfogadja.
A közalapítvány pártpolitikai céloktól mentesen végzi tevékenységét, pártoktól független,
azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és ezt a
jövőben sem teszi.*
5.

A Közalapítván y célja:

(1) Mátramindszent Község oktatási, művelődési, kulturális, hagyományőrző és ifjúsági
sporttevékenységének segítése.
- Mátramindszent közoktatási tevékenységének támogatása - különös tekintettel a
számítástechnika és idegen nyelvtanítási lehetőségének fejlesztésére
- Hátrányos helyzetű diákok támogatása
- Egyéni és csoportos művelődési lehetőségek biztosítása, az iskolás (6-18 éves) korosztály
számára
- Helytörténeti kiadványok, foglalkozások, képeslapok kiadásának támogatása
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Tanulmányi versenyek, sportrendezvények szervezése, kiemelkedő tanulmányi eredmény és
sportteljesítmény elérésének ösztönzése **
A település infrastrukturális fejlesztésének elősegítése, támogatása.
Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok támogatása. ****

(2) A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c. pont 4.
alpontjában megjelölt - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - cél szerinti
tevékenységet végzi.*
6. A Közalapítvány határozatlan időre jön létre.
7. A Köz alapítvá ny vagyona:
(1) A Közalapítvány vagyona 100. 000 Ft, melyet az alapító a jelen alapító okirat aláírásától
számított 30 napon belül az OTP Bátonyterenyei körzeti fiókjánál az e célra nyitott
bankszámlán történő elhelyezésével biztosít.
(2)
─
─
─

A Közalapítvány bevételének minősül:
A Közalapítvány számlájára történő befizetések, közérdekű kötelezettség vállalások,
A Közalapítványnak adományozott ingatlan és ingó vagyon,
az induló vagyon és a bevételek hozadéka, kamata.

8 . A K ö z alap í tv á n y v a g yo n á n ak fe lh as z n á lá s a :
(1) A Közalapítvány vagyonának a kezelője a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységének és
fenntartásának költségeit a Közalapítvány bevételéből kell biztosítani.
(2) A Közalapítvány nem törekszik kifejezetten haszon elérésére, a kuratórium azonban köteles a hatályos jogszabályokkal összhangban - élni a gazdasági lehetőségekkel a vagyon
gyarapítására, amely azonban kizárólag a kitűzött célok elérésére használható fel.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
alapító okiratban meghatározott tevékenységekre köteles fordítani.*
(3) A bevételek célnak megfelelően történő felhasználásáról a Kuratórium ülésein határoz.
(4)
─
─
─
─

* Az 5. Pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a közalapítvány:
ösztöndíjakat alapíthat
pályázatokat hirdethet és díjazhat
kiemelkedő teljesítményt elérőket jutalmazhat
támogathat bármely tevékenységet, szervezetet, intézményt, amely a közalapítvány céljának
megvalósítását elősegíti.

(5) A közalapítvány biztosítja a szolgáltatások igénybe vételének nyilvánosságát. A
közalapítvány az alapító okirat 5. pontjában megfogalmazott célok megvalósítását célzó
szolgáltatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhető pályázati rendszer keretei között
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táblára történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni. **
9 . A Kö z alap í tvá n y g azd álko d ási re n d je :
(1) A Közalapítvány alaptőkéjét a mindenkori csatlakozásokkal együtt pénzintézeti bankszámlán,
betétben vagy kamatozó értékpapírban kell elhelyezni.
(2) Az ÁMK általános iskola a Kuratórium döntésének megfelelően használja fel a
pénzeszközöket, végzi a Közalapítvány körüli adminisztratív feladatokat.
10.

A Köz alapítvá ny s zerve zete, működ ése:

(1) A Közalapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium elnökével
együtt 3 tagból áll.
a) Nem lehet a Közalapítvány tisztségviselője az a személy, aki olyan megszűnt közhasznú
szervezet tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző 2 évben legalább egy évig amely 2 éven belül úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki. *
b) ** Nem lehet a kuratórium tagja, aki
- a közalapítvány alapítójának közeli hozzátartozója
- a felügyelő bizottság elnöke, tagja
- a közalapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül
- más szerv kuratóriumi tisztségviselője
- az előbb felsoroltak közeli hozzátartozója
c) A vezető tisztségviselő, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt. *
d) A Kuratórium elnöke: Kunné Molnár Mónika (3155 Mátramindszent, Béke út 82/1.).
****
A Kuratórium tagjai: Véghné Varga Szilvia (3155 Mátramindszent, Rákóczi út 31.)
Hajas Attila (3155 Mátramindszent, József Attila út 2.).) ****
***
(2) A Kuratórium működési szabályzatát saját maga dolgozza ki, az alábbiak szerint:
a) A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, jogkörét ülésén
gyakorolja. A Kuratórium összehívása az elnök feladata, de két tag, valamint a felügyelőbizottság javaslatára össze kell hívni. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az összehívás akkor
szabályos, ha az az ülés tervezett időpontja előtt 8 nappal írásban, a napirend egyidejű
közlésével történik. *
b) A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit a
Kuratórium a jelenlévő tagok egyszerű többségével hozza, nyílt szavazással. Az éves
gazdálkodási beszámoló és mérleg jóváhagyása során a kuratórium tagjai kétharmadának
szavazatával határoz. *
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c) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685.§ b/ pont), a határozat alapján: *
─ Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
─ Bármilyen más előnyben részesül, illetve
─ a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás.
(3) A Kuratórium üléseiről és határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök és két
jelenlévő tag hitelesít. A határozatnak tartalmazni kell a döntés tartalmát, időpontját és
hatályát, a döntés elfogadásának arányát. A kuratórium elnöke a kuratórium határozatáról
folyamatos nyilvántartást vezet. A meghozott határozat a bejegyzést követően a
határozathozatalban részt vett és hitelesítéssel megbízott tag aláírását követően válik
érvényessé. A kuratórium elnöke vagy megbízottja a kuratórium döntéséről az érintetteket
ajánlott postai küldemény útján értesíti. A kuratórium lényeges döntéseit és az éves
beszámolóját, valamint mérlegét a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza. A határozatok
könyve és a közhasznúsági jelentés munkanapokon a közalapítvány székhelyén
megtekinthető. A kuratórium éves beszámolót köteles készíteni az alapító részére, a vagyon
felhasználásáról és a Közalapítvány működéséről.*
─ A kuratóriumi tagság a felkérés elfogadásával, határozatlan időre jön létre, és felmentése
vagy elhalálozás esetén szűnik meg.
(4) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
─
─
─
─

döntés a vagyon kezeléséről és felhasználásáról,
elfogadja a Közalapítványhoz való csatlakozást,
elfogadja az éves pénzügyi tervet és a Közalapítvány mérlegét,
a közhasznúsági jelentés elfogadása.

11. A ku rató rium elnökének jogköre :
─ Önállóan, egyszemélyben képviseli a Közalapítvány,
─ Összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit,
─ A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben együttes aláírásra van szükség, az egyik
aláíró minden esetben a Kuratórium elnöke, a másik pedig a Kuratórium egy tagja.
12. Felügyelő -bizottság:
(1) A Kuratórium vagyonkezelési döntéseinek ellenőrzése a felügyelő-bizottság feladata. A
felügyelő-bizottság határozatlan időre szólóan kijelölt tagjai:
(2) ****
─ Elnöke:
Usák László (3155 Mátramindszent, Hunyadi út 16.)
─ További tagjai: Varga Istvánné (3155 Mátramindszent, Béke út 48.)
Horváthné Varga Johanna (3155 Mátramindszent, Tompa út 1/1.)
(3) * Nem lehet a felügyelő-bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
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─ A vezető szerv elnöke vagy tagja,
─ A közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
─ A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat, illetve
─ Az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
(4) * A felügyelő-bizottság jogosult és köteles a kuratórium működését ellenőrizni, ennek
keretében:
─ A kuratórium iratait megvizsgálni,
─ A kuratórium elnökétől, tagjaitól felvilágosítást kérni,
─ A közalapítványi vagyon kezelésének ellenőrzésében szükséges minden intézkedést
megtenni,
─ Eseti ellenőrzéseket szükség szerint megtenni.
(5) A felügyelő-bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. A
felügyelő-bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles ülésezni,
üléseit az elnök hívja össze. A felügyelő-bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon
minden tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
(6) A felügyelő-bizottsági tagság felmentés, kijelölés visszavonása és a tag halála esetén szűnik
meg. Az új tag kinevezéséről az alapító dönt.
(7) Ha a Közalapítvány működése az alapító okirat vagy a jogszabályok rendelkezésébe ütközik,
a felügyelő-bizottság kezdeményezi a Kuratórium összehívását, amennyiben észrevételét a
Kuratórium nem fogadja el, úgy az alapítóhoz fordulhat.
13. Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben - a Közalapítvány nevének, céljának és
vagyonának sérelme nélkül - módosítja. Módosításra egyebekben a Közalapítvány
nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
14. A Közalapítván y megszűnése:
─
─
─
─
─

A Közalapítvány határozatlan időre alakul.
A Közalapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A törlésre megfelelően
alkalmazni kell a Közalapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat.
Az Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyonát az alapító köteles jelen
Közalapítvány céljaihoz hasonló célokra fordítani.

15. A Közalapítván y törvénye sségi fe lüg yelete, alapító okiratban
nem szabá lyozott kérd ések:
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felügyeletet gyakorol.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. Évi IV. törvény szabályai, valamint a Közalapítványok
gazdálkodási rendjével kapcsolatos jogszabályok az irányadók.
A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Mátramindszent, 1997. Május 25.

Molnár Gábor
Polgármester

Molnár Frigyesné
Jegyző

Záradék:
Ezen Alapító Okiratot Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1997. (VI.
25.) Ör. sz. rendeletével, az 1997. Június 25. napján tartott ülésén hagyta jóvá.

Mátramindszent, 1999. november 25.

Molnár Gábor
Polgármester

Bocsok Anna
Jegyző

* A 7/1999. (XI. 25.) Ör. sz. Rendeletnek megfelelően módosítva
** A 10/2000. (VI. 1.) Ör. sz. Rendelettel módosítva; kihirdetésével hatályosítva
*** A 10. pont (1) bek. d) pontját a 14/2005. (X. 20.) Ör. sz. rendelet módosította, kihirdetésével hatályosítva
**** A 10/2011.(XI.23.) sz. rendeletnek megfelelően módosítva.

