
„Hajdúbagosért Közalapítvány” 

alapító okirata 
(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Amely alapján az alapító az 1997. évi CLVI. tv. és a PTK. 74/A. §-a alapján jogi 

személyiséggel rendelkező közalapítványt hozott létre, és jelenleg a 2011. CLXXV. tv. 

alapján működteti az alábbiak szerint (Módosítások vastag szedéssel): 

 

1. Az alapítvány elnevezése: 

„Hajdúbagosért Közalapítvány” 

 

2. A közalapítvány székhelye: 

4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. 

 

3. Az alapító neve: 

Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. 

 

4. A közalapítvány céljai: 

  Összefogni a lakosságot a település szebbé tételére, a helyiek életminőségének 

javítása. 

 Hajdúbagos történelmi hagyományainak ápolása. 

 A szellemi, sport igények ösztönzése és segítése. 

 

Ezen belül: 

 Anyagi támogatás nyújtása. 

 Hajdúbagos település község történetének napjainkig történő feldolgozásához, 

az elkészült, rendezet helytörténet könyv alakban történő megjelentetéséhez, illetve 

újrakiadásához. 

 A települést bemutató, népszerűsítő anyagok, kiadványok elkészítéséhez 

támogatás nyújtása. 

 Közcélú önszerveződésekhez támogatást nyújtani. 

 A z oktató-nevelő munka segítése, taneszköz beszerzés. 

 Tanulmányi vetélkedők, kirándulások támogatása. 

 Községi szintű kulturális és ismeretterjesztő rendezvények és ezek feltételeinek 

biztosítása, helyi sporttevékenység támogatása. 

 Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért középiskolai, főiskolai, egyetemi 

tanulmányokat folyatató tanulók támogatása. 

 A község infrastrukturális fejlesztésének támogatása. 

 A rend-, vagyonvédelmi szervezetek támogatása. 

 Munkahelyteremtés. 

 

A közalapítvány közhasznú tevékenységei: 

 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

 Kulturális tevékenység. 

 Kulturális örökség megóvása. 

 Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. 

 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 



 Sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység kivételével 

 Közrend és közlekedés biztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 

katasztrófa elhárítás. 

 Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 

 

5. A közalapítvány formája és ideje: 

A közalapítvány nyitott, az alapítókon kívül ahhoz bárki csatlakozhat, az elkülönített számlára 

bármely jogi és természetes személy befizetéseket teljesíthet, a közalapítvány céljainak 

elérése érdekében. A támogatás elfogadásáról a kuratórium dönt. 

 

A közalapítvány határozatlan időre jött létre. 

 

6. A közalapítvány kezelő szervezete: 

 

A közalapítvány általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve öttagú kuratórium. 

 

A kuratórium tagjai: 

 

elnök:     Szegény Sándor 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 69/A. 

tagok:    Vass Zoltán Hajdúbagos, Kertalja u. 8. sz. 

Fehér Tiborné 4273 Hajdúbagos, Templom u. 7. 

Bródi Józsefné 4273 Hajdúbagos, Sinay Miklós u. 

Faragó Lajos 4273 Hajdúbagos Nagy u. 

 

A kuratórium tagjai működésükért díjazásban nem részesülnek, kizárólagosan a felmerülő 

költségeik megtérítésére tarthatnak igényt. 

Az alapító fenntartja jogát a kuratórium összetételének módosítására, tagjainak 

visszahívására. 

 

A vezető szerv határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy 

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

7. A kuratórium működési szabályai: 

 

A kuratórium üléseit szükség szerint, de évenként legalább egyszer a kuratórium elnök hívja 

össze írásbeli meghívóval, napirend közlésével az ülést megelőzően legalább 5 nappal. 

 

A kuratórium döntéseit ülésein egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Akkor határozatképes, ha 

az ülésen legalább három tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

Ülésen kívül írásbeli szavazással is hozhatnak a tagok határozatot, ha az ügy jellege, vagy 

más ok azt indokolja. A szavazás eredményéről mindegyik tagot értesíteni kell. Bármelyik tag 

hosszabb idejű akadályoztatása, vagy lemondása esetén az alapítók új tagot jelölnek ki. A 

közalapítvány által kötött szerződés akkor érvényes, ha a szerződés tartalmát a kuratórium 

döntésével elfogadja és azt az elnök akadályoztatása esetén a kijelölt tag és egy másik tag 

együttesen, aláírja. 

 



A közalapítvány képviseletére teljes körűen, önállóan a Kuratórium elnöke, illetőleg az általa 

írásban meghatalmazott kuratóriumi tag jogosult. A Közalapítvány bankszámlája feletti 

rendelkezéshez két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. 

 

A közalapítvány képviselője a hatóságok előtt, harmadik személlyel szemben a kuratórium 

egyhangú, de legalább többségi véleményét köteles képviselni. Bankszámla feletti 

rendelkezéshez az elnök és a kuratórium által kijelölt tag együttes aláírása szükséges. 

 

A közalapítvány politikai tevékenysége nem folytat és nem támogat. A közalapítvány 

pártoktól független, és azoktól támogatást nem fogad el, képviselőjelöltet nem támogat. 

 

A kuratórium határozat és közhasznúsági jelentést a közalapítvány székhelyén kifüggesztéssel 

kell nyilvánosságra hozni. 

 

A kuratórium a közalapítvány általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve. A 

kuratóriumnak kötelessége ellátni minden olyan feladatot, illetve meg kell tennie minden 

olyan lépést, amely a közalapítvány céljainak megvalósításához szükséges. 

 

A kuratórium feladata különösen: 

 a vagyon kezelése, 

 a közalapítványi célok megvalósítását szolgáló pályázatok írása és a pályázatok 

elbírálása, 

 a lehetséges támogatók tájékoztatása az alapítvány létéről és céljáról, 

 a jogszabályok szerinti nyilvántartás és könyvvezetés 

 a közvélemény tájékoztatása helyben szokásos módon a közalapítvánnyal kapcsolatos 

lényeges lépésekről, a közalapítványhoz csatlakozó esetében külön értesítés formájában is, 

 együttműködés minden olyan szervezettel, közösséggel, illetve magánszeméllyel, 

amelyek, illetve akik ezen közalapítvánnyal azonos, vagy hasonló cél érdekében 

tevékenykednek, 

 közhasznúsági jelentés elfogadása. 

 

A közhasznú szervezet olyan nyilvántartást kötelező vezetni, amelyből a vezető szerv 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

megállapítható. 

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban a kuratórium 

elnökének hozzájárulásával bárki betekinthet, a közhasznúsági jelentésről saját költségén 

másolatot készíthet. 

A közalapítvány ügyviteli és adminisztrációs feladatai ellátására nem hoz létre külön 

szervezetet, azt a kuratórium elnökének vezetésével a Polgármesteri Hivatal látja el. A 

kuratórium évente egyszer tájékoztatást ad működéséről az alapítónak. 

 

8. Az Ellenőrző Bizottság: 

Az alapító a közalapítványt kezelő ellenőrzésére háromtagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. 

 

Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi, hogy a Közalapítvány a hatályos jogszabályoknak, az 

Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően működik, ennek keretében az Ellenőrző 

Bizottság a kuratórium tagjaitól tájékoztatást kérhet, a közalapítvány könyvelésébe és más 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 



A kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon 

belül – össze kell hívni, a kezdeményezés sikertelensége esetén a kuratórium összehívására az 

Ellenőrző Bizottság elnök is jogosult. A kuratórium ülésein az Ellenőrző Bizottság tagjai 

tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjait az alapító választja meg határozatlan időtartamra. A felügyelő 

bizottsági tagság megszűnik, ha az alapító a megbízást visszavonja, a tag lemond, illetőleg 

meghal. 

 

Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, működésére a kuratórium működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az Ellenőrző Bizottság elnökét tagjai közül maga 

választja meg. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 

 

Elnök: Vass Sándorné Hajdúbagos, Iskola u. 26. sz. alatti lakos, 

Tagok: Nagy Károlyné Hajdúbagos, Dózsa György u. 17. sz. alatti lakos, 

Pataki László Hajdúbagos, Ady Endre u., tag 

 

Az Ellenőrzős Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer a bizottság elnöke 

hívja össze írásbeli meghívóval, napirend közlésével az ülést megelőzően legalább 5 nappal. 

 

Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mind a három tag jelen van. Az 

Ellenőrző Bizottság döntéseit ülésein egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. 

 

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

 a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

 a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli 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 pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve 

 az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 

tisztsége, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

9. A közalapítvány gazdálkodása: 

 

A közalapítvány vagyona 10.000.- Ft, amelyet az alapító önkormányzat a Hajdú Takarék 

Takarékszövetkezet Hajdúbagosi fiókjánál vezetett elkülönített számlán helyez el az alapító 

okirat aláírást követő 15 napon belül. 

A közalapítvány vagyona feletti rendelkezésre vonatkozó jogokat a kuratórium gyakorolja, 

mint a közalapítvány vagyonkezelő szervezete. Ennek keretében jogosult a közalapítvány 

vagyonával kapcsolatos mindennemű döntés meghozatalára. A közalapítvány működéséről a 

kezelő évente egy alakalommal köteles beszámolni az alapítóknak, a kuratóriumnak, 

gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 

 



A közalapítvány vállalkozási tevékenysége csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem 

osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre köteles fordítani. 

 

A közalapítvány éves bevétele az 5.000.000 Ft-ot nem fogja meghaladni. 

 

10. A közalapítvány megszűnése: 

A közalapítvány megszűnése, vagy bírósági határozattal történő megszüntetése esetén a 

megszűnéskor meglévő közalapítványi vagyont a kuratórium döntésének megfelelően a 

közalapítvány céljához hasonló, vagy azzal egybeeső célra kell fordítani. 

A közalapítvány megszűnésével és elszámolással kapcsolatos valamennyi teendő a 

kuratórium feladata. 

 

11. Záró rendelkezések: 

A közalapítvány nyilvántartásba vételével nyeri el jogi személyiségét, melytől kezdve 

feladatai megvalósításában önálló. Ettől az időponttól számítva lehetnek jogai és vállalhat 

kötelezettségeket. 

Az alapító okiratban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény a 2011. CLXXV. tv., 

illetve a közalapítvány gazdálkodására vonatkozóan a 350/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

szabályait kell alkalmazni. 

 

A közalapítvány alapító okiratát hivatalos lapban közzé kell tenni. 

 

 

Hajdúbagos, 2012. május 3. 

 

 

 

 Szabó Lukács Imre Dr. Dászkál Tibor Ákos 

 polgármester sk. jegyző sk. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Hajdúbagos, 2012. 05. 31. 

 

 

  Szabó Lukács Imre 

  polgármester sk. 

 

Ellenjegyzés, Debrecenben, 2012. május 3. 

 

Záradék 

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 

létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapító Okirat módosítására az 

okirat 6. pontjának (2) francia bekezdésében, 8. pontjának (6) francia bekezdésében, 11. 

pontjának (2) francia bekezdésében foglalt adatok változása, illetve jogszabályváltozások 

adtak okot. 

 

ellenjegyzem: Debrecenben 2012. május 3. 


