
Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, 

hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel!szervének tagjai: 



A „JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY” 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgy lés és a Szolnok Megyei Jogú Város Közgy lése 
(továbbiakban alapítók) a közoktatás körzeti, térségi, országos feladatainak támogatásához 
közalapítványt hoz létre. Az alapító okirat szövegét hivatalos lapban közzé kell tenni. 
 
I. A közalapítvány elnevezése, székhelye, jellege, célja: 
 

„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány” 
 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.sz. 
 
A közalapítvány jellege: 
 
A közalapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi, magán és jogi személyek csatlakozhatnak, 
amennyiben a közalapítvány céljával egyetértenek. 
A közalapítvány céljai teljesítése érdekében együttm ködhet minden szervezettel, 
közösséggel és magánszeméllyel, aki a közös célok elérésén munkálkodik.  
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással (Ptk. 685/B §) rendelkezik, és amelyben felel ssége nem haladja 
meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó 
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet.  
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthet , a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhet  ki. 
 
A közalapítvány célja: 
 
A közalapítvány közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekr l szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 26. §-a alapján: 
4. Nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló, 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§-ban, valamint a közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. 
119.§-ban foglalt önkormányzati feladat. 
Az alap- és középfokú neveléssel és oktatással kapcsolatos - fejlesztési tervben jóváhagyott - 
körzeti, térségi és országos feladatok támogatása. 
 
II. A közalapítvány céljára rendelt vagyon: 
 
A közalapítvány céljára az alapítók, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
500.000,- Ft, (azaz ötszázezer forint) - a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 500.000 
Ft, (azaz ötszázezer forint) készpénzösszeget rendelnek. 
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Az alapítók ezen összeget a közalapítvány érvényes létrejöttét követ! 30 napon belül külön e 
célra nyitott bankszámlán helyezik el. 
E rendelkezés nem zárja ki egyéb elhelyezés (pl. értékpapír) lehet!ségét. A közalapítvány a 
közhasznú céljait szolgáló, azokat nem veszélyeztet! vállalkozásban részt vehet.  A 
gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban 
meghatározott tevékenységére fordíthatja. 
A közalapítvány céljai eléréséhez az alapt!két nem használhatja fel. 
 
A közalapítvány vagyonát az alapító okiratban meghatározott célokra fordíthatja: 
 
- alap- és középfokú nevelési és oktatási intézmények eszközvásárlásának támogatására; 
- alap- és középfokú nevelési és oktatási intézmények m ködési feltételeinek javítására; 
- alap- és középfokú nevelési és oktatási intézmények nevelési programjainak támogatására; 
- alap- és középfokú nevelési és oktatási intézmények tehetséggondozási programjainak 
támogatására; 
- hátrányos életkörülmények között él! tehetséges tanulók anyagi (ösztöndíj) támogatására; 
- térségi feladatkör  szakmai szolgáltatás és szakszolgálat m ködési feltételeinek javítására. 
 
III. A közalapítvány vagyonának kezel je, a képviselet és a m!ködés szabályai: 
 
A közalapítvány kezel , legf bb döntéshozó, illetve képvisel  szerve a 7 tagból álló 
kuratórium. 
A kuratórium elnökének személyére az alapítók négy évenként felváltva tesznek 
javaslatot. A kuratórium elnökét és tagjait az alapítók bízzák meg 4 évi id tartamra. 
 
A kuratórium elnöke: Szabó József lelkész-elnök esperes, 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 114. sz. 
tagjai: Budai Ferenc, 5200 Törökszentmiklós, Október u. 3. sz. 
 Földváriné Greiz Ágnes, 5055 Jászladány, Fekete Pál u. 49.sz. 

Kozák Zsolt, 5400 Mez túr, Szabadság tér 6/8. sz. 
Mihályi István, 5130 Jászapáti, Pacsirta u. 2. sz. 
Rontó László, 5000 Szolnok, Rózsa F. u. 24. 2/5. sz. 
Dr. Szarvák Tibor, 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 28. sz. 
 

 
A kuratórium megbízatásának ideje 2009. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig 
szól. 
 
A kuratóriumi tagság megsz!nik: 

a)  a megbízás lejártával, 
b)  a tag halálával, 
c) lemondással, 
d)  összeférhetetlenség beálltával, 
e)  a közalapítvány megsz!nésével. 

 
A kuratórium m ködését a közalapítványi célok elérése érdekében önállóan végzi. A 
kuratórium évenként szükség szerint, de legalább két ülést tart. A kuratórium ülését az 
elnök, akadályoztatása esetén Földváriné Greiz Ágnes hívja össze írásos meghívóval, 
amely tartalmazza az ülés napirendjét. 
A kuratórium ülése nyilvános. 
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A felügyel! bizottság elnökét a kuratórium üléseire meg kell hívni, aki az ülésen tanácskozási 
joggal vehet részt. A felügyel! bizottság elnöke akadályoztatása esetén a felügyel! bizottság 
tagját megbízhatja a kuratóriumi ülésen való részvétellel, aki szintén tanácskozási joggal 
vehet részt az ülésen. A határozatképességhez legalább a tagok több mint felének (4 f!) 
jelenléte szükséges. Döntését egyszer! szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 
szavazategyenl ség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. 
 
A jegyz könyvek vezetésér l, a határozatok nyilvántartásáról, valamint a 
nyilvánosságra hozatalról a kuratórium elnöke köteles gondoskodni. 
 
A kuratórium ülését a felügyel! bizottság indítványára is össze kell hívni, annak megtételét!l 
számított 30 napon belül. Amennyiben e határid! eredménytelenül telik el, a kuratórium 
ülését a felügyel! bizottság elnöke is összehívhatja. 
A kuratórium döntéseir!l nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmazni kell: 
- a kuratórium döntéseinek tartalmát, id!pontját és a hatályát, illetve a döntést támogatók és 
ellenz!k személyre megállapítható számarányát. 
 
A kuratórium döntéseir l az érintetteket a döntést követ  15 munkanapon belül a 
kuratórium elnöke írásban értesíti, és gondoskodik ugyanezen határid n belül a döntés 
nyilvánosságra hozataláról. A döntéseket az alapítók honlapján, valamint a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és M!vel dési Intézet 
Közigazgatási Szakkönyvtárában közzé kell tenni. 
 
A közalapítvány m!ködésével kapcsolatban keletkezett iratokba az alapítvány 
munkaszervezetének munkatársával, vagy a kuratórium elnökével történt el zetes 
id egyeztetés alapján, a közalapítvány székhelyén az érintettek és a közalapítvány 
munkája iránt érdekl d k betekinthetnek. Az általános betekintési jog alól kivételt 
képeznek azon iratok, amelyek a személyiségi jogok védelme okán nem nyilvánosak, 
továbbá kivételt képez a személyes adatok védelmér l és a közérdek! adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt személyes adatok köre. 
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illet leg abból saját költségére 
másolatot készíthet. 
 
A közalapítvány szolgáltatásait pályázat útján Jász-Nagykun-Szolnok megye helyi 
önkormányzatai, illetve a pályázati felhívásban megjelölt intézmények, szervezetek, 
személyek vehetik igénybe. A közalapítvány pályázati felhívásait a helyi sajtó útján hozza 
nyilvánosságra. 
 
A közalapítványt az elnök képviseli. 
 
A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot gyakorol: 
1./ Szabó József lelkész-elnök esperes, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 114. sz. 
2./  Földváriné Greiz Ágnes, 5055 Jászladány, Fekete Pál u. 49.sz. 
3./ Rontó László, 5000 Szolnok, Rózsa F. u. 24. 2/5. sz. 
 
E jogot két arra felhatalmazott személy együttesen gyakorolhatja. 
A kuratórium társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkájuk során felmerült 
költségeket a közalapítvány megtéríti. 
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A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-a mértékéig, de legfeljebb 
összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító 
okiratban foglalt célokra. 
 
A kuratórium az alapító okiratban foglaltaknak megfelel!en elkészíti a közalapítvány 
Szervezeti és M ködési Szabályzatát, gondoskodik a közalapítvány gazdálkodása törvényes 
feltételeinek megteremtésér!l. 
A kuratórium elnöke gondoskodik a közalapítvány beszámolójának, cél szerinti 
tevékenysége és a gazdálkodás legfontosabb adatainak a helyi vagy az országos sajtó 
útján történ  nyilvánosságra hozataláról. 
 
A kuratórium elnöke köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. Az 
éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása a kuratórium kizárólagos 
hatásköre, melyr l határozati formában dönt. Jóváhagyás el tt mindkét dokumentumot 
a felügyel  bizottsággal véleményeztetni kell. A kuratórium elnöke a közalapítvány 
m!ködésér l, a közalapítványi vagyon felhasználásáról évente beszámol az alapítóknak. 
A beszámoló elfogadásáról az alapítók határozattal döntenek. 
Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az alapítók hivatalos honlapján közzé 
kell tenni. 
 
IV. A felügyel  bizottság: 
 
A közalapítvány m ködésének és gazdálkodásának ellen!rzését elnökb!l és két tagból álló 
felügyel! bizottság látja el. A felügyel! bizottság elnökének személyére az alapítók  négy 
évenként felváltva tesznek javaslatot. A felügyel  bizottság elnökét és tagjait az alapítók 
bízzák meg 4 évi id tartamra. A felügyel  bizottság megbízatásának ideje 2009. január 
1. napjától 2012. december 31. napjáig szól. 
 
 A felügyel  bizottsági tagság megsz!nik: 

a) a megbízás lejártával, 
b) a tag halálával, 
c) lemondással, 
d) a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag tevékenységével a közalapítvány 

célját veszélyezteti, 
e) összeférhetetlenség beálltával, 
f) a közalapítvány megsz!nésével. 

 
A felügyel  bizottság elnöke:   Gál Mária, 5000 Szolnok, Konstantin u. 39. II/8.sz. 
tagjai:              Gönczi Károly, 5310 Kisújszállás, Tavasz u. 3.sz. 
             Jusztin László, 5000 Szolnok, Bercsényi u. 39. 
 
A felügyel  bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök, vagy 
akadályoztatása esetén Jusztin László hívja össze írásos meghívóval, mely tartalmazza 
az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy tag, illetve az elnök 
akadályoztatása esetén két tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat 
szükséges.   
A felügyel! bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült 
költségeket a közalapítvány megtéríti. 
 
A felügyel! bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
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A felügyel! bizottság jogosult: 
- ellen!rizni a közalapítvány m ködését és gazdálkodását; 
- a kuratóriumtól jelentést kérni; 
- a közalapítvány munkaszervezetének tagjaitól tájékoztatást és felvilágosítást kérni; 
- a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinteni; 
- a kuratórium figyelmét felhívni, hogy az alapító okiratnak vagy más jogszabálynak 
megfelel en járjon el; 
- a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha  
    = tudomására jut, hogy a m ködés során olyan jogszabálysértés, vagy mulasztás történt, 
amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium 
döntését teszi szükségessé; 
    = a vezet! tisztségvisel!k felel!sségét megalapozó tény merült fel. 
 
Ha a kuratórium a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem 
teszi meg, a felügyel! szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 
 
V. Az összeférhetetlenség szabályai: 
 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk.685.§. b.) pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozója) a határozat 
alapján: 
- kötelezettség, vagy felel!sség alól mentesül; 
- bármilyen más el!nyben részesül, illetve a megkötend! jogügyletben egyébként érdekelt. 
(Nem min!sül el!nynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehet! nem pénzbeli szolgáltatás.) 
 
Nem lehet a felügyel! bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
- a kuratórium elnöke, vagy tagja; 
- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik. 
- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehet! nem pénzbeli szolgáltatásokat; 
- az els! három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
Nem lehet a közalapítvány tisztségvisel!je két évig az a személy, aki más, olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be  - annak megsz nését megel!z! két évben legalább egy évig - vezet! 
tisztséget, amely az adózás rendjér!l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
VI. A közalapítvány kuratóriumának munkaszervezete 
 
A közalapítvány kuratóriuma jelen okiratban meghatározott célok és feladatok 
megvalósítása érdekében munkaszervezetet hoz létre, amely elkülönítetten kezeli a 
közcélú feladatokat és végzi a vagyonkezelést. 
A munkaszervezet munkatársait pályáztatás útján a kuratórium választja ki 
határozatlan id tartamra.  
A kuratórium gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat: 
- munkaviszony keletkezése, módosítása, 
- munkaviszony megszüntetése, 
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- a munka díjazása. 
A munkaszervezet alkalmazottai felett az egyéb munkáltatói jogokat a kuratórium 
elnöke gyakorolja. 
A munkaszervezet alkalmazottainak munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve 
rendelkezései az irányadók. 
 
VII. Egyéb kérdések: 
 
A közalapítvány határozatlan id re alakul. A közalapítvány megsz!nése esetén az 
alapító köteles a megsz!nt közalapítvány vagyonát – a hitelez k kielégítése után – a 
megsz!nt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és err l a nyilvánosságot 
megfelel en tájékoztatni. 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az 1997. 
évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései, illetve az alapítványok m!ködésér l és 
gazdálkodásáról szóló egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 
 
A közalapítvány alapító okiratának módosításokkal egybeszerkesztett szövegét az 
alapítók honlapján, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
Közlönyében közzé kell tenni. 
 
 
 
Szolnok, 2009. február 26. 
 
 
 
 Szalay Ferenc Fejér Andor 
megyei jogú város polgármestere a megyei közgy!lés elnöke 



„JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TUDOMÁNYÁÉRT” 
KÖZALAPÍTVÁNY 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
Alapító Okirata 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgy�lés és a Szolnok Megyei Jogú Város Közgy�lése 
(továbbiakban: Alapítók) a tudományos élet segítése, menedzselése, a tudományos élet 
területén dolgozók érdekképviselete, az Alapítók szakmai tevékenysége, a döntésel�készítés 
tudományos megalapozottságának el�készítése céljából elhatározta, hogy közalapítványt hoz 
létre. 
I. A közalapítvány elnevezése, székhelye, jellege, célja:

"JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TUDOMÁNYÁÉRT" 
KÖZALAPÍTVÁNY 

A közalapítvány székhelye:
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. szám 
A közalapítvány jellege: 
A közalapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi magán és jogi személyek csatlakozhatnak, 
amennyiben a közalapítvány céljával egyetértenek. 
A közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A közalapítvány tevékenysége pártsemleges, pártoktól 
nem kap támogatást, nem állít és nem támogat sem országgy�lési, sem helyi, megyei, f�városi 
önkormányzati képvisel�jelöltet. 

A közalapítvány célja:
Tudományos tevékenység, kutatás támogatása. A helyi önkormányzatokról szóló, 1994. évi 
LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§-ban foglalt önkormányzati feladat. 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szolnok megyei jogú városi tudományos élet erkölcsi 
és anyagi támogatása, szervezése. 
Ennek keretében:
- Információs adatbankként szolgál a megyében, városban él� kutatók, a potenciális 
felhasználók (önkormányzati intézmények) részére a tudományos életet érint� lényeges 
országos, regionális, helyi kérdésekr�l, a végzett és folyamatban lév� kutatásoknál a 
tevékenységi területen él� kutatóknak. Ezen feladatok megvalósítását a megyei közgy�lés 
megbízásából a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár segíti és biztosítja. 
-  Kapcsolatot tart a régió, a megye, a társvárosok tudományos szervezeteivel, 
kapcsolatot alakít ki az országos tudományos irányítási központokkal. 
  -  Konkrét feladatok, célprogramok esetén együttm�ködik és közös feladatok megoldásában 
részt vesz. 
- Szakmai fórumokat kezdeményez, szervez az egyes tudományos szakterületeknek, 
esetenként nagy jelent�ség� területfejlesztési, társadalompolitikai, természettudományos, 
m�szaki, mez�gazdasági kérdésekben interdiszciplináris jelleggel. 
-   Lehet�séget biztosít az Alapítók területén él�, illetve az e területhez kapcsolódó 
kutatásokat végz� szakemberek kiemelked� tevékenységének elismerésére, támogatására 



                       

(pályázatok kiírása, egyszeri jutalom, ösztöndíj, utazási költség, publikálások, 
nyelvtanuláshoz támogatás). 
-   Kezdeményezi kiemelked� tudományos eredmények rendszeres megjelentetését, esetleg 
önálló tudományos kiadványok menedzselésében is részt vesz. 
-    Kiemelt jelent�séggel támogatja a fiatal tehetséges kutatók munkáját, tudományos 
el�rejutását (ösztöndíj, publikációs lehet�ség), ezzel is növelve a térség értelmiségmegtartó 
erejét. 

II. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
A közalapítvány céljára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 750.000.-Ft, (ebb�l 
500.000.-Ft a Tudományos Koordinációs Bizottság 1990. évi pénzmaradványa), a Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 250.000.-Ft készpénzösszeget rendel. 
Alapítók kötelezik magukat, hogy ezen összeget jelen közalapítvány érvényes létrejöttét�l 
számított 30 napon belül külön e célra nyitott bankszámlán helyezik el. E rendelkezés nem 
zárja ki egyéb elhelyezés (pl. értékpapír) lehet�ségét. 
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
A közalapítvány céljai megvalósításához az alapt�ke  valamint a csatlakozások kamatait 
használhatja fel els�sorban, de szükség esetén felhasználható a közalapítvány vagyona 
legfeljebb az alapt�ke 50 %-áig. 
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 
befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik és amennyiben felel�ssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott  gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthet�, a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhet� ki. 
III. A közalapítvány vagyonának kezel�je, a képviselet és a m�ködés szabályai:
A közalapítvány kezel�je a kuratórium, létszáma 5 f�. 
A kuratórium összetétele:
A kuratórium elnöke:    Dr.  Botka János, 5000 Szolnok, Malom u. 4. III/15. 
A kuratórium tagjai:     Dr. Nemes András,  5000 Szolnok, Szell� u. 26. 
                                      Dr. Túróczi Imre, 5085 Rákóczifalva, Rákóczi u. 106/a 
                                      Dr. Vizdák Károly,  5400 Mez�túr, VII. u. 13. 
                                      Dr. Balogh István, DATE Kutató Intézet  
                                      5300 Karcag, Kisújszállási u. 
A kuratórium megbízatása 2008. január 1-t�l  2011. december 31-ig tart. 
A kuratóriumi tagság megsz�nik: 

a) a megbízás lejártával, 
b) a tag halálával, 



                       

c) lemondással, 
d) összeférhetetlenség beálltával, 
e) a közalapítvány megsz�nésével. 

A kuratórium többségében olyan személyekb�l tev�dik össze, akik közismerten és 
elfogadottan tudományos munkát végeznek és eredményeik vannak. 
A kuratórium m�ködését a közalapítvány céljában meghatározott feladatok megvalósítása 
érdekében autonóm módon végzi. 
A kuratórium társadalmi munkában látja el feladatát, de munkájuk során felmerült 
költségeiket a közalapítvány megtéríti. 
A kuratórium évente szükség szerint, de legalább két ülést tart. A kuratórium ülését az elnök 
hívja össze írásos meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendjét. 
A kuratórium ülése nyilvános.  
A felügyel� bizottság elnökét a kuratórium üléseire meg kell hívni, aki az ülésen tanácskozási 
joggal vehet részt.  A döntéshozatalhoz a tagok több, mint felének jelenléte szükséges, 
döntéseit egyszer� szótöbbséggel hozza. 
A kuratórium ülését a felügyel� bizottság indítványára is össze kell hívni, annak megtételét�l 
számított 30 napon belül. Amennyiben e határid� eredménytelenül telik el, a kuratórium 
ülését a felügyel� bizottság elnöke is összehívhatja. 

A kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetésér�l, amelyb�l a 
kuratórium döntésének tartalma, id�pontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenz�k 
személye és számaránya megállapítható. 
A kuratórium döntéseir�l az érintetteket a döntést követ� 15 munkanapon belül a 
kuratórium elnöke írásban értesíti, és gondoskodik ugyanezen határid�n belül a döntés 
nyilvánosságra hozataláról. A döntéseket Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatalos 
honlapján, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és 
M�vel�dési Intézet Közigazgatási Szakkönyvtárában közzé kell tenni. 
A közalapítvány m�ködésével kapcsolatban keletkezett iratokba a kuratórium elnökével 
történt el�zetes id�egyeztetés alapján, a közalapítvány székhelyén az érintettek és a 
közalapítvány munkája iránt érdekl�d�k betekinthetnek. Az általános betekintési jog 
alól kivételt képeznek azon iratok, amelyek a személyiségi jogok védelme okán nem 
nyilvánosak, továbbá kivételt képez a személyes adatok védelmér�l és a közérdek�
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt személyes adatok 
köre. 
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illet�leg abból saját költségére 
másolatot készíthet. 
A közalapítvány szolgáltatásait pályázat, illetve kérelem  útján vehetik igénybe. A 
közalapítvány pályázati felhívásait  a helyi sajtó útján, a tudományos munkát folytató 
intézmények, kutatóhelyek levélbeni megkeresésével, és az alapítványi székhelyen történ�
kifüggesztéssel  hozza nyilvánosságra. 



                       

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb 
összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban 
foglalt célokra. 

A közalapítványt az elnök képviseli. 
A közalapítvány bankszámlája felett rendelkezni jogosult: 
1./  Dr. Botka János, 5000 Szolnok, Malom u. 4. III/15. 
2./  Dr. Nemes András, 5000 Szolnok, Szolnok, Szell� u. 26. 
3./ Dr. Túróczi Imre, 5085 Rákóczifalva, Rákóczi u. 106/a, 
E jogot két rendelkezésre jogosult személy együttesen gyakorolhatja.  
A kuratórium elnöke köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. Az 
éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása a kuratórium kizárólagos 
hatásköre, melyr�l határozati formában dönt. Jóváhagyás el�tt mindkét dokumentumot 
a felügyel� bizottsággal véleményeztetni kell. 
A kuratórium elnöke a közalapítvány m�ködésér�l, a közalapítványi vagyon 
felhasználásáról évente beszámol az Alapítóknak. A beszámoló elfogadásáról az 
Alapítók határozattal döntenek.  
Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatalos 
honlapján közzé kell tenni. (A megyei önkormányzat közlönye, alapítványi székhelyen 
történ� kifüggesztés) 
A közalapítvány adminisztratív feladatait a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár látja el. 
IV. A felügyel� bizottság:
A közalapítvány m�ködésének és gazdálkodásának ellen�rzését elnökb�l és két tagból álló 
felügyel� bizottság látja el.  
A felügyel� bizottság elnöke:  M. Román Béla 5000 Szolnok, Ságvári krt. 35. II/4. 
tagjai:  Dr. Pókász Endre 5000 Szolnok, Gerle u. 2. II/8. 
            Dr. Tolnay Gábor 5400 Mez�túr, Kossuth tér 3-5. II/2. 
A felügyel� bizottság megbízatásának ideje a kuratórium megbízatásával megegyez�.

A felügyel� bizottsági tagság megsz�nik: 
a) a megbízás lejártával, 
b) a tag halálával, 
c) lemondással, 
d) összeférhetetlenség beálltával, 
e) a közalapítvány megsz�nésével. 

A felügyel� bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos 
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy 
tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges. A felügyel�
bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült költségeket a 
közalapítvány megtéríti. 



                       

A felügyel� bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
A felügyel� bizottság jogosult: 
- ellen�rizni a közalapítvány m�ködését és gazdálkodását; 
- a kuratóriumtól jelentést kérni; 
- a közalapítvány munkaszervezetének tagjaitól tájékoztatást és felvilágosítást kérni; 
- a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinteni; 
- a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha   
- tudomására jut, hogy a m�ködés során olyan jogszabálysértés, vagy mulasztás történt, 
amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium 
döntését teszi szükségessé; 
- a vezet� tisztségvisel�k felel�sségét megalapozó tény merült fel. 
Ha a kuratórium a törvényes m�ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem 
teszi meg, a felügyel� szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 
V. Az összeférhetetlenség szabályai:
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk.685.§. b.) pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozója) a határozat 
alapján: 
- kötelezettség, vagy felel�sség alól mentesül; 
- bármilyen más el�nyben részesül, illetve a megkötend� jogügyletben egyébként érdekelt. 
(Nem min�sül el�nynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatás.) 
Nem lehet a felügyel� bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
- a kuratórium elnöke, vagy tagja; 
- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatásokat; 
- az els� három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója . 
Nem lehet a közalapítvány tisztségvisel�je két évig  az a személy, aki  más olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be  - annak megsz�nését megel�z� két évben legalább egy évig - vezet�
tisztséget, amely az adózás rendjér�l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
VI. Egyéb kérdések:
A közalapítvány határozatlan id�re alakul, megsz�nése esetén az alapító köteles a megsz�nt 
közalapítvány vagyonát – a hitelez�k kielégítése után – a megsz�nt közalapítvány céljához 
hasonló célra fordítani, és err�l a nyilvánosságot megfelel� módon tájékoztatni.  
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló, többszörösen módosított 
1959. évi IV. tv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 
A nyilvántartásba vétel után az alapítók a közalapítványt nem vonhatják vissza. 



                       

A közalapítvány alapító okiratának módosításokkal egybeszerkesztett szövegét Jász-
Nagykun-Szolnok megye hivatalos honlapján, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat Közlönyében közzé kell tenni. 

Szolnok, 2009. szeptember 25. 

              Szalay Ferenc                                                         Fejér Andor 
        Szolnok Megyei Jogú                                      Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
         Város Polgármestere                                               Közgy�lés Elnöke 



„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban alapító) Szolnok város közbiztonságának 
javítására, a közbiztonsággal összefüggő tevékenységek elősegítésére, Szolnok város fiataljainak 
lakóhelyük, közvetlen környezetük közbiztonsága iránti felelősségérzetének elősegítése 
érdekében közalapítványt hoz létre. 
 
I. A közalapítvány elnevezése, székhelye, jellege:  
A közalapítvány neve: „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 
A közalapítvány jellege:  
A közalapítvány nyílt, ahhoz hazai és külföldi magán- és jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok csatlakozhatnak, amennyiben a közalapítvány céljával egyetértenek. 
A csatlakozás lehet pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás. 
 
A közalapítvány céljai teljesítése érdekében együttműködhet minden szervezettel, közösséggel és 
magánszeméllyel, aki a közös célok érdekében munkálkodik. 
 
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A közalapítvány tevékenysége pártsemleges, pártoktól 
nem kap támogatást, nem állít és nem támogat sem országgyűlési, sem helyi, megyei, fővárosi 
önkormányzati képviselőjelöltet.  
 
A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú 
szervezetként működik. 
 
A közalapítvány jogállását tekintve önálló jogi személy, amely saját neve alatt jogokat szerezhet 
és kötelességeket vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat és perelhet.  
 
A közalapítvány célja:  
- a közbiztonsági feltételek és körülmények javítása, 
- szolnoki térfigyelő rendszer kiépítése, 
- kár megelőzéssel kapcsolatos tevékenységek fejlesztése, 
- közbiztonsággal összefüggő propaganda tevékenység kifejtése, 
- bűnmegelőzéssel foglalkozók képzése, továbbképzése, támogatása, 
- biztonságtechnikai, vagyonvédelmi módszerek kidolgozása, 
- gyermek és ifjúságvédelem keretében kábítószer elleni rendezvények támogatása, 
közlekedésbiztonsági rendezvények támogatása 
A fenti célkitűzések a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c.) 4. 10., 
15. pontjaiban foglalt olyan feladatok, amelyek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvényben foglalt önkormányzati feladatokat is tartalmaznak. 
II. A közalapítvány céljára rendelt vagyon 
A közalapítvány céljára az alapító a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.000.000.-Ft, 
azaz egymillió forint, készpénz összeget rendel. Az alapító ezen összeget a közalapítvány 
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érvényes létrejöttét követő 15 napon belül az OTP Rt Megyei Igazgatóságánál külön e célra 
nyitott bankszámlán helyezi el. 
 
A közalapítvány céljai eléréséhez az alaptőke kamatait és az alapítványi támogatásokat 
használhatja fel. 
 
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
 
A vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú céljait veszélyeztető hitelt nem vehet fel. Az 
államháztartás alrendszerétől kapott támogatást hitel fedezetéül nem használhat fel. 
 
A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító 
okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
A közalapítvány vagyonává válnak a későbbiekben a közalapítványhoz csatlakozó bel- és 
külföldi természetes és jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok feltétel 
nélküli és feltételhez kötött pénzbeli és nem pénzbeli adományai, amennyiben azokat a 
kuratórium elfogadja.  
 
A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által meghatározott célra lehet 
felhasználni.  
 
A közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.  
 
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 
befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a 
közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb 
összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban 
foglalt célokra. 
 
A közcélú adománygyűjtés szabályai: 
A közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, 
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 
sérelmével.  
 
A közalapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak a kuratórium elnökének 
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 
 
A közalapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos 
piaci áron kell nyilvántartásba venni. 
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III. A közalapítvány vagyonának kezelője, a képviselet és a működés szabályai: 
A közalapítvány kezelője: az 5 tagú kuratórium. 
A kuratórium elnöke:  
Jóvér Zoltán  lakcím: 5000 Szolnok, Hild V. u. 3. IX/79. 
 
A kuratórium tagjai:  
Fehér István  lakcím: 5008 Szolnok, Vörösmező u. 88/A 
Erdei Kálmán  lakcím: 5000 Szolnok, Indóház u. 7. I/3. 
Vörös Miklós  lakcím: 5000 Szolnok, Óvoda u. 6/A. fsz. 1.  
Karakas László  lakcím: 5000 Szolnok, Mályva u. 15. 
 
A kuratórium megbízása határozatlan időre történik. 
 
A kuratóriumi tagság megszűnik: 
a) a tag halálával, 
b) lemondással, 
c) a közalapítvány megszűnésével. 
 
A kuratórium elnöke Jóvér Zoltán a közalapítványnak, mint jogi személynek teljes körű 
képviseletével megbízott személy, aki jogosítványainak egy részét a kuratórium tagjaira, illetve a 
- a képviseleti jogok kivételével - kuratórium tagjára írásban átruházhatja. 
 

A kuratórium felelős a közalapítvány céljaira rendelt vagyon hatékony működtetéséért, így 
feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a közalapítvány vagyonát a jogszabályoknak 
és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gazdagítsa. 

 
A kuratórium társadalmi munkában látja el feladatát, de az elnök és a tagok kuratóriumban 
végzett munkájuk során felmerült, számlával igazolt költségeiket a közalapítvány megtéríti. 
 
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. A kuratórium ülését az elnök 
hívja össze az ülés előtt 15 nappal, írásos meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendjét. A 
kuratórium határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. A határozatok elfogadása egyszerű 
szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelő bizottság 
tagjait a kuratórium ülésére meg kell hívni, akik az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt.  
 
A kuratórium ülését a felügyelő bizottság indítványára is össze kell hívni, annak megtételétől 
számított 30 napon belül. Amennyiben e határidő eredménytelenül telik el, a kuratórium ülését a 
felügyelő bizottság elnöke is összehívhatja.  
 
A kuratórium ülése nyilvános. A kuratóriumi ülést az elnök vezeti, a kuratóriumi ülésekről 
jegyzőkönyv készül. A nyilvánosság biztosítása érdekében az ülések meghívóját az ülés napja 
előtt legalább 15 nappal a közalapítvány székhelyén található hirdetőtáblára ki kell függeszteni. 
 
A kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmazni kell: 
- a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők személyre megállapítható számarányát;  
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A döntéseket az érintettekkel a döntést követő 15 napon belül írásban közölni kell. 

A közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a kuratórium elnökével történt 
előzetes időpont-egyeztetés alapján, a közalapítvány székhelyén az érintettek és a közalapítvány 
tevékenysége iránt érdeklődők betekinthetnek. Az általános betekintési jog alól kivételt képeznek 
azok az iratok, amelyek a személyiségi jogok védelmére tekintettel nem nyilvánosak, továbbá 
kivételt képez a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 
évi LXIII. törvényben foglalt személyes adatok köre. 

 
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, a közalapítvány székhelyén, az érintettel 
egyeztetett időpontban, de legalább a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, illetőleg 
abból saját költségére másolatot készíthet.  
 
A kuratórium pályázatot is hirdethet, amelyben meghatározhatja a pályázaton résztvevők körét, 
valamint a pályázat egyéb feltételeit.  
 
A kuratórium elnöke a kuratórium határozatait, a közalapítvány beszámolóit, hirdetményeit a 
székhelyén lévő hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. 
 
A közalapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke Jóvér Zoltán (5000 Szolnok, Hild V. u. 
3. IX/79.) és Fehér István (5008 Szolnok, Vörösmező u. 88/A.), valamint Vörös Miklós (5000 
Szolnok, Óvoda u. 6/A.fsz. 1.) kuratóriumi tagok jogosultak rendelkezni. A bankszámla feletti 
rendelkezéshez minden esetben az elnök és egy rendelkezésre jogosult személy együttes aláírása 
szükséges akként, hogy a közalapítvány neve alá a teljes nevüket aláírják. 
 
A közalapítvány évenként közhasznúsági beszámolót készít, melyet a kuratórium fogad el 
egyszerű többséggel. 
 
A közalapítvány cél szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi 
sajtó (Új Néplap) útján nyilvánosságra kell hozni. 
 
A kuratórium elnöke évenként beszámol a közalapítvány működéséről, gazdálkodásáról, valamint 
a közalapítványi célok megvalósításáról az alapítónak. 
 
A beszámoló elfogadásáról az alapító határozattal dönt. 
 
IV. A felügyelő bizottság: 
A közalapítvány törvényes működésének és gazdálkodásának ellenőrzését elnökből és két tagból 
álló felügyelő bizottság látja el. A felügyelő bizottság elnökét és két tagját az alapító bízza meg 
határozatlan időtartamra. A felügyelő bizottság kizárólag az alapítónak tartozik évente egy 
alkalommal beszámolni. 

 

A felügyelő bizottság elnöke:  
Ifj. Demeter István lakcím: 5000 Szolnok, Malom u. 8. VIII/36. 
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A felügyelő bizottság tagjai: 
Fekete Zoltán lakcím: 5000 Szolnok, Szivárvány u. 39/A. 

Majzik Zoltán lakcím: 5008 Szolnok, Zeller u. 5. 

A felügyelő bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos 
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és még 
egy tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges. A felügyelő 
bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült, számlával igazolt 
költségeket a közalapítvány megtéríti. 
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
A felügyelő bizottság jogosult: 
- ellenőrizni a közalapítvány működését és gazdálkodását; 
- a kuratóriumtól jelentést kérni; 
- a közalapítvány kuratórium elnökétől és tagjaitól tájékoztatást és felvilágosítást kérni; 
- a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinteni; 
- a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és a kuratórium összehívását kezdeményezni, ha 
* tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek 
megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi 
szükségessé; 
* a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 
a) a tag halálával, 
b) lemondással, 
c) a közalapítvány megszűnésével. 
 
V. Az összeférhetetlenség szabályai: 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685.§ b.) pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozója) a határozat 
alapján:  
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 
minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki 
- a kuratórium elnöke vagy tagja; 
- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik. 
- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; 
- a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 
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Nem lehet a közalapítvány tisztségviselője két évig az a személy, aki más olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
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. 
A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai nyilatkozni és vállalni kötelesek, hogy velük 
szemben a közhasznú szervezetekről szóló törvényben, valamint más jogszabályokban 
meghatározott kizáró, illetőleg összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 
 
VI. Egyéb kérdések:  
A közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt 
közalapítvány vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt közalapítvány céljához 
hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni. 
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
többszörösen módosított 1959. évi IV. tv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alapító 
okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A nyilvántartásba vétel 
után az alapító a közalapítványt nem vonhatja vissza. 
 
A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosításokkal egybeszerkesztett szövegét) az 
alapító honlapján közzé kell tenni. 
 
 
 
Szolnok, 2010. augusztus 19. 
  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Alapító nevében 

  Szalay Ferenc polgármester 
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SZOLNOKI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI 
KÖZALAPÍTVÁNY 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
Alapító Okirata 

 
 

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 1959. évi IV. törvény 
(Ptk.) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján 
kiemelkedően közhasznú szervezetként a Szolnok városi gyermekek és fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének segítésére, életkorukból és élethelyzetükből adódó hátrányaik csökkentése, 
valamint a társadalmi folyamatokban való aktív részvétele támogatása érdekében 
közalapítványt hoz létre, amelynek Alapító Okirataként ezen egységes szerkezetbe foglalt 
szabályzatot elfogadta.  
 

I. fejezet 
A közalapítvány elnevezése, székhelye 

 
1./ A közalapítvány neve:      SZOLNOKI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY 
 
2./ A közalapítvány székhelye:  Tiszaliget, Turisztikai Központ 5001 Szolnok, Pf.: 178. 
 
3./Az alapítás éve:                     1990 
 
Az alapító:                                   Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

II. fejezet 
 A közalapítvány jellege, célja és tevékenysége 

 
1./ A közalapítvány nyílt, politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, célja és 
feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és 
személlyel, amely illetőleg aki a jelen közalapítvány-rendelés céljaival egyetért, s a közös 
célok elérésén munkálkodik. 
A közalapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során épít 
a nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezéseire, 
javaslataira. 
 
2./ A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és  azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A közalapítvány tevékenysége 
pártsemleges, pártoktól nem kap támogatást, nem állít és nem támogat sem országgyűlési sem 
helyi, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet. 
A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy 
országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 
 
3./ A közalapítvány jogi személy. 
 
 4./ A közalapítvány főbb közhasznú és egyéb tevékenységi körei: 
 
Közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. tv. alapján:  
 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
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5. kulturális tevékenység, 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
12. emberi és állampolgári jogok védelme, 
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység, 
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és 
kapcsolódó szolgáltatások, 
19. euroatlanti integráció elősegítése, 
20. közhasznú szervezetek számára biztosított –csak közhasznú szervezetek által igénybe 
vehető- szolgáltatások 
 
Egyéb tevékenységek a TEÁOR szerint meghatározva: 
5510 ’08 Szállodai szolgáltatás  
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
5530 ’08 Kempingszolgáltatás 
5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621 ’08 Rendezvényi étkeztetés 
5629 ’08 Egyéb vendéglátás 
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7312 ’08 Médiareklám  
9319 ’08 Egyéb sporttevékenység 
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
Az egyéb tevékenységek telephelyeit a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatában 
kell meghatározni. 
 
5./ Az alapító a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (5) 
bekezdésében, illetőleg az 1991. évi XX. tv. 121. § a) pontjában írt alábbi közfeladata 
ellátása érdekében hozta létre kiemelkedően közhasznú szervezetként a közalapítványt: 
A települési önkormányzat feladata a gyermek- és ifjúsági feladatokról való 
gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek 
elősegítése. A település önkormányzata az önként vállalt feladatai körében támogatja a 
lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.  

A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, 
társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását 
szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. 
 
6./ Az alapító mindezekre tekintettel a közalapítványt létrehozta az alábbiak érdekében: 
 
     1. A közalapítvány célja a Szolnok városban élő fiatalok egyéni és közösségi igényeinek, 
aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a 
cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. 
     
     2. A közalapítvány közreműködik abban, hogy a fiatal korosztályok - életkorukat és 
érdeklődésüket figyelembe véve - szabadidejüket tartalmasan, kultúrált körülmények között 
tölthessék el, ehhez a dologi feltételeket biztosítja. 
 
     3. A közalapítvány támogatja a bel- és külföldi ifjúsági turizmust, közreműködik a belföldi 
és a nemzetközi szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok szervezésében és kiépítésében. 
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     4. A közalapítvány célja, hogy a társadalom széles rétegei ismerjék meg az ifjúság, de 
különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalok problémáit azzal, hogy társadalmi összefogás, 
kezdeményezés eredményeképpen a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedése 
eredményesen, a társadalom, a közösség számára minél hasznosabban valósulhasson meg. 
Ezzel összefüggésben a közalapítvány elősegíti a fiatalok önismeretének kiteljesedését, és 
minden segítséget megad számukra a társadalomba való beilleszkedéshez. 
 
7./ A közalapítvány politikai tevékenységet nem támogathat. 
 

III. fejezet 
A közalapítvány vagyona 

 
 

1./ A közalapítvány céljainak megvalósításához Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (az 
alapító) az alábbi ingatlanok tulajdonjogát, illetőleg használati jogát adja a közalapítvány 
tulajdonába, illetőleg használatába: 
 
Az alapító a közalapítvány tulajdonába adja az alábbi ingatlanokat: 
    1. Gyermektábor Balatonszepezd (balatonszepezdi 1389 sz. tul.lap, 1367 hrsz.) 
    2. Gyermektábor Balatonszepezd (balatonszepezdi 1460 sz. tul.lap, 1444 hrsz.) 
    3. Tiszaligeti Közpark Szolnok (szolnoki 2. sz. tul.lap, 9722 hrsz.) 
 
Az alapító a közalapítvány használatába adja az alábbi ingatlanokat: 
    4. Gyermektábor Káptalanfüred (káptalanfüredi 7. sz. tul. lap, 0114/2 hrsz.) 
 
A közalapítvány tulajdonát képezi továbbá: 
    5. Turisztikai és Szabadidő Központ Szolnok, Tiszaliget (szolnoki 8981 sz. tul. lap, 9711 
hrsz) 
 
A közalapítvány ingóvagyonát képezi - 1991. január 15-i hatállyal a Szocialista Ifjúsági 
Szervezetek Szövetsége, a Szabadidő Társulás és az Úttörőszervezetek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Fóruma által adományozott ingóvagyon. 
Az ingóvagyon részletes felsorolását - a jelen okirat mellékletét képező, az 1990. december 
31. napján felvett - leltár tartalmazza. 
 
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a III.1., 2. és 3. alpontban felsorolt ingatlanokat, 
illetve a III.4. alpont alatti ingatlant azzal a feltétellel adja a közalapítvány tulajdonába, illetve 
használatába, hogy köteles biztosítani a Szolnok városi iskolás gyermekek nyári 
táborozásának lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal koordinálásában, önköltséges áron. 
 
Ezen feltételekre tekintettel, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal 
arra, hogy az éves költségvetési tervben rögzített mértékig, minden évben támogatást nyújt a 
közalapítvány részére a gyermektáborok működési költségeihez. 
 
3./ Szolnok Megyei Jogú Város közgyűlése a közalapítvány működésének elősegítéséhez 
1.000.000 Ft, azaz: egymillió forintot juttat a közalapítványnak. 
Ezen összegből 500.000 Ft, azaz: ötszázezer forint a közalapítvány alaptőkéjének része, 
amelynek hozadékát lehet a közalapítvány céljaira felhasználni. 
A fennmaradó 500.000 Ft, azaz: ötszázezer forint felhasználásáról a kuratórium dönt. 
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Az alapító jelen okirat aláírásával egyidőben a közalapítványi vagyon elhelyezésére 
bankszámlát nyit és a felajánlott összeget arra átutalja. 
A közalapítvány nyitott, annak céljaihoz bármely hazai, külföldi magánszemély, jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat. 
 
Az adomány illetőleg a vagyonrendelés elfogadásáról a kuratórium dönt. 
 
4./ E rendelkezés nem zárja ki egyéb elhelyezés (pl. értékpapír) lehetőségét. A közalapítvány 
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a 
létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja. A közalapítvány céljai eléréséhez 
az alaptőkét nem használhatja fel. 
 
5./ A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet 
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem 
szerezhet. 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
 
 
 

A közalapítványi vagyon felhasználásának módja 
 

1./ A közalapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően, továbbá az 
alapítványhoz csatlakozó, az adományozók által meghatározott és a kuratórium által 
elfogadott keretek között a kuratórium dönt. 
 
2./ A közalapítvány céljainak elérése érdekében az alapítványi vagyonból pályázat útján 
nyújtható: 
       - ösztöndíj, támogatás, 
       - közalapítványi díj létesítése és odaítélése azon gyermekekért, fiatalokért végzett értékes 
munkák elismerésére, amelyek a közalapítványi cél elérése érdekében jelentős szellemi, 
elméleti, vagy gyakorlati eredményt hozhatnak,  
       - közalapítványi anyagi juttatás, bármely olyan megoldás, szervezet, vagy tevékenység 
finanszírozása, amely az alapítvány céljai eléréséhez értékes, vagy jelentős széles körben 
hasznosítható eredményt ígér. 
 
 
3./ A 2./ pontban meghatározott ösztöndíj, támogatás - a közalapítványi célok elérése 
érdekében nyújtott - visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő - juttatás a Szolnok 
városban állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanuló diákok részére. 
 
4./ A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az 
alapító okiratban foglalt célokra.  
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IV. fejezet 
A közalapítvány működése és szervei 

 
 
 

1./ A közalapítvány kezelő, legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a 11 tagból álló 
kuratórium. 
 
N é v                                                              L a k c í m: 
Mohácsi Andrea                          elnök 5000 Szolnok, Mártírok útja 3. 
Kiss László Béla                           tag 5008 Szolnok, Ybl Miklós utca 28. 
Dr. Póta Sándor                           tag 5000 Szolnok, Eötvös tér 4. 
Hegyiné Mladoniczki Éva            tag 5008 Szolnok, Fazekas Mihály utca 34. 
Dr. Botka Jánosné                        tag 5000 Szolnok, Malom út 4. III/15. 
Szabó Róza                                    tag 5000 Szolnok, Pozsonyi út 46. I/5. 
Balázsiné Gődér Ágnes                tag 5000 Szolnok, Vásártér utca 10. 
Dr. Túróczi Imre                          tag 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 106/a. 
Dr. Ratkai Miklós András            tag 5000 Szolnok, Szellő út 86. 
Pap Béla                                         tag 5000 Szolnok, Nyúl utca 7. 
Fodor György                            tag 
 

5008 Szolnok, Tersánszky J. J. utca 51. 

 
A kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg 5 év időtartamra. A kuratórium 
megbízása 2015. október 28-ig tart. 
 
2./ A kuratóriumi tagság megszűnik: 
    - lemondással, 
    - összeférhetetlenség beálltával, 
   - a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány  
     célját veszélyezteti, 
    - meghatározott idő elteltével, 
    - a közalapítvány megszűnésével, 
    - a kuratóriumi tag halálával. 
 
3./ A közalapítványt, a kuratórium elnöke és az ügyvezető igazgató önállóan egyszemélyben 
illetőleg a kuratórium bármely két tagja együttesen képviselik. Más személy vagy alkalmazott 
a kuratórium elnökének vagy ügyvezető igazgatójának írásbeli meghatalmazása alapján 
képviselheti a közalapítványt az abban meghatározott körben és feltételekkel. 
 
Kötelezettségvállalás és a közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezés: 
 
- közalapítvány közhasznú tevékenysége körében és bankszámláján  a kuratórium elnöke 
önállóan, egyszemélyben jogosult rendelkezni és aláírni, s a 
- közalapítvány vállalkozási tevékenysége körében a bankszámláján az ügyvezető igazgató 
önállóan, egyszemélyben jogosult rendelkezni és aláírni.  
 
 4./ A kuratórium elnöke és tagjai tisztségüket közmegbízatásként, ellenérték nélkül látják el.  
A kuratórium évente szükség szerint, de legalább kétszer ülésezik. A kuratórium ülését az 
elnök hívja össze írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. A 
határozatképességhez tagjainak kétharmadát kitevő többségének megjelenése, 
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határozathozatalhoz a megjelent tagok egyszerű szótöbbsége szükséges. Az összehívásra 
vonatkozó meghívót 8 nappal korábban kell megkapniuk a tagoknak az ülés előtt.  
A kuratórium valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik, szavazategyenlőség esetén a 
kuratórium elnökének szavazata dönt. 
 
5./ A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a döntés 
meghozatalát és a szavazás eredményét. A kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, 
amely tartalmazza a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és a hatályát, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők személyét, számarányát.  
A kuratórium ülései nyilvánosak. 
A kuratórium a közalapítvány vezető szerve, s a határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 
 
     - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
     - bármilyen más előnyben részesül, 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 szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet  
       által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél  
       szerinti juttatás, 
  - 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. 

 
 6./ A közalapítvány közhasznú tevékenységét az 1997. évi CLVI. tv. 7. § (3) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően a kuratórium az alábbiak szerint folytatja: 
- Az elnök köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 
(ha lehetséges személye) megállapítható legyen. 
 
- Az elnök köteles a kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közölni, és a közhasznú 
tevékenységgel, szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseit nyilvánosságra hozni. A 
nyilvánosságra hozatal a közalapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblára történő legalább 15, 
azaz tizenöt napos kifüggesztéssel történik, ezen túlmenően ha a közhasznú támogatás, 
tevékenység, pályázat illetőleg szolgáltatás sajtón keresztül is meghirdetésre került, úgy az 
azzal kapcsolatos döntéseket is ugyanazon sajtó termékben és ugyanolyan módon is 
nyilvánosságra kell hozni. 
 
- A közhasznú tevékenység folytatása során, illetőleg azzal kapcsolatosan keletkezett iratokba 
való betekintésre a közalapítvány - az egyéb jogszabályi előírások tiszteletben tartása mellett - 
bárkinek lehetőséget biztosít. Az iratbetekintésre az elnök köteles lehetőséget biztosítani a 
közalapítvány székhelyén az érintettel egyeztetett időpontban, de legalább a kérelem 
benyújtásától számított 15 napon belül. 
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- A közalapítvány, mint kiemelkedően közhasznú szervezet működése nyilvános, a közhasznú 
tevékenység folytatásával kapcsolatos kuratóriumi üléseken - a személyiségi és egyéb jogok 
biztosítása mellett - bárki részt vehet. Az ülések meghívóját az ülés napja előtt legalább 15 
nappal a közalapítvány székhelyén található hirdetőtáblára ki kell függeszteni. 
 
- A közhasznú szolgáltatásairól a székhelyén lévő hirdetőtáblán közleményt kell 
kifüggeszteni, amely tájékoztatást nyújt a szolgáltatás tartalmáról, igénybevételének 
feltételeiről, lehetőségeiről, módjáról, a döntés várható időpontjáról. 
 
- A kuratórium elnöke köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni.  Az éves 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik.  Jóváhagyás előtt mindkét dokumentumot a felügyelő bizottsággal véleményeztetni 
kell. A közalapítvány közhasznúsági jelentését és beszámolóit az elnök köteles 
nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatal a közalapítvány hirdetőtáblájára történő 
legalább 30 napos kifüggesztéssel történik. Az elnök a kifüggesztés időtartamán kívül az 
iratbetekintés szabályai szerint biztosítja a jelentés, illetőleg a beszámolók nyilvánosságát 
bárki számára. 
 
- A közalapítvány hirdetőtábláját oly módon kell a székhelyén elhelyezni, hogy az 
munkaidőben bárki által szabadon megtekinthető legyen. A hirdetőtáblára kifüggesztett 
dokumentumokról, s a kifüggesztés időtartamáról nyilvántartást kell vezetni, melyről az elnök 
köteles gondoskodni. 
 
7./ A kuratórium felelős a jelen okiratban meghatározott közalapítványi vagyon – a 
közalapítvány céljai szerinti - eredményes működtetéséért, felhasználásáért. 
Ezért feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a közalapítvány vagyona a hatályos 
jogszabályi előírások és a törvényes gazdasági lehetőségek keretei között gyarapodjon. A 
vagyon és az összes jövedelem csak a közalapítvány céljai által meghatározott körben és 
módon használható fel. 
Az Alapító felhatalmazza a  kuratóriumot, hogy a közalapítvány vagyonával vállalkozzon a 
vagyon és az abból származó jövedelem növelése érdekében. 
 
8./ A kuratórium ülései közötti időszakban felmerült kérdésekben – a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - a 
kuratórium elnöke dönt. 
 
A kuratórium elnöke döntéseit jóváhagyás céljából a kuratórium elé terjeszti a soron 
következő kuratóriumi ülésen. 
 
A kuratórium a közalapítvány tevékenységéről szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal köteles az alapítót tájékoztatni. 
 
9./ A közalapítvány kuratóriuma jelen okiratban meghatározott célok és feladatok 
megvalósítása érdekében az intézmények működtetésére munkaszervezetet hoz létre, amely 
elkülönítetten kezeli a közcélú feladatokat és végzi a vagyonkezelést. 
A munkaszervezet vezetője az ügyvezető igazgató. Az ügyvezető igazgatói munkakör 
betöltését pályázat útján kell biztosítani. Az ügyvezető igazgatót a kuratórium választja ki a 
pályázók közül, és köti meg a munkaszerződést - határozott - 5 éves időtartamra. 
 
Az ügyvezető igazgatóval szemben a kuratórium gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat: 
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- munkaviszony keletkezése, módosítása, 
- munkaviszony megszüntetése, 
- a munka díjazása. 
Az ügyvezető igazgató munkaviszonyával kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a 
kuratórium elnöke gyakorolja. 
Az ügyvezető igazgató munkaviszonyára az 1992. évi XXII. tv. - a Munka törvénykönyvéről - 
rendelkezései az irányadók. 
A közalapítvány munkaszervezetének alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető 
igazgató gyakorolja. 
 
10./ A közalapítvány működéséhez szükséges belső szabályzatok jóváhagyása a kuratórium 
hatáskörébe tartozik. 
A közalapítvány vagyonának működtetésére vonatkozó belső szabályzatot a kuratórium 
tájékoztatásul megküldi az alapítónak. 

V. 
A közalapítvány felügyelő bizottsága: 

 
1./ A közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését elnökből és két tagból álló 
felügyelő bizottság látja el. A felügyelő bizottság elnökét és két tagját az alapító bízza meg a 
kuratórium megbízásával azonos időtartamra. 
 
A  felügyelő bizottság elnöke és tagjai: 
 
Dr. Kormos László elnök 5000 Szolnok, Fényes Adolf utca 68. 
Dr. Láncziné Kiss Mária tag 5008 Szolnok Kertész utca 4. 
Vörösné Békéssy Klára Nóra tag 5000 Szolnok, Óvoda utca 6/A. 
  
 
2./ A felügyelő bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos 
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy 
tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges. A felügyelő 
bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült költségeket a 
közalapítvány megtéríti. 
 
3./ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg az alapító okirat és a jogszabályi 
rendelkezések korlátai között. 
 
4./  A felügyelő bizottság a közalapítvány törvényes és közhasznú tevékenysége érdekében a 
közalapítvány egész tevékenységére, működésére kiterjedően folyamatos ellenőrzést végez. A 
felügyelő bizottság kizárólag a közalapítvány alapítójának tartozik évente egy alkalommal 
beszámolni. 
A felügyelő bizottság főbb feladatai körében: 
       - a közalapítvány szerveinek működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet 
megvizsgálhatja, 
       -  indítványozhatja a kuratórium összehívását, az ok és cél megjelölésével, 
       - összehívhatja a kuratórium ülését, ha az elnök nem tesz eleget erre vonatkozó   
          kötelezettségének, 
       - a kuratórium éves beszámolója alapján véleményt nyilvánít az alapító részére a  
          közalapítvány gazdálkodásáról, 

- véleményt nyilváníthat az alapító, illetőleg a kuratórium elé terjesztett más 
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      beszámolókról  és jelentésekről, 
        - a kuratóriumot felhívhatja, hogy az Alapító Okiratnak vagy más 
          jogszabálynak megfelelően járjon el. 
 
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt 
vehetnek. 
 
5./ A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha: 
      - tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés, vagy mulasztás történt,  
         amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium 
         döntését teszi szükségessé; 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
6./ A felügyelő bizottság itt meghatározott jogkörében eljárva, illetőleg a képviseletében 
eljáró elnöke vagy tagjai jogosultak a közalapítvány bármely dokumentumába, 
nyilvántartásába, irataiba betekinteni. A felügyelő bizottság vizsgálatai során jogosult a 
kuratórium bármely tagját, a közalapítvány tisztségviselőjét, vagy alkalmazottját 
meghallgatni, s tőle információt vagy jelentést kérni a közalapítvány tevékenységéről, 
működéséről. A jogosultságok megilletik a felügyelő bizottság által felkért külső szakértőt is 
az általa folytatott vizsgálat során. 
Mind a felügyelő bizottság tagjai, mind az általa felkért szakértő köteles a vizsgálata során 
tudomására jutott információkat megőrizni, s arról csak a felügyelő bizottságot, illetőleg a 
kuratóriumot tájékoztathatják. 
 
7./ Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 
    - a vezetőszerv 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. 
 

8./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 
    - lemondással, 
    - összeférhetetlenség beálltával, 
   - a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány  
     célját veszélyezteti, 
    - meghatározott idő elteltével, 
    - a közalapítvány megszűnésével, 
    - a  tag halálával. 
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VI. fejezet 
Az összeférhetetlenségi szabályok 

 
A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai, az ügyvezető igazgató, illetve a könyvvizsgáló 
nyilatkozni és vállalni kötelesek, hogy velük szemben a Ptk.- ban, a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvényben, vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 

VII. fejezet 
Egyéb rendelkezések 

 
1./ A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát 
- a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és 
erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 
2./ Ezen módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a bírósági nyilvántartásba be 
kell jelenteni, mely az érvényességhez szükséges.  
 
3./ A közalapítvány a bejegyzéssel jön létre, s  az alapító azt  nem vonhatja vissza. 
 
4./ A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosításokkal egybeszerkesztett 
szövegét) az alapító honlapján közzé kell tenni. 
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 1997. 
CLVI. tv. vonatkozó rendelkezései, illetve az alapítványok működéséről és gazdálkodásáról 
szóló egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
 
Kelt: Szolnok, 2010. október 28. 
   

 
Szolnok Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 
Alapító nevében  

 
 

  Szalay Ferenc  
Szolnok Megyei Jogú Város 

polgármestere 
 



"ESÉLY A DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY"  
 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
 

Alapító Okirata 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata elhatározta "A szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló" 1993. évi III. tv.-ben meghatározott feladatainak ellátása 
érdekében az alábbi 

 
"ESÉLY A DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY"  

 
létrehozását. 
 
1./ A Közalapítvány neve: "ESÉLY A DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY" 
 
2./ A Közalapítvány székhelye: 5000. Szolnok, Kossuth tér 9. 
 
3./ A Közalapítvány célja: 
A szociálisan rászorult és együttműködő 
- hátralékosok díjhátralékának csökkentése a távhőszolgáltatás, víz- és csatornadíj, melegvíz-
szolgáltatás, lakbér és szemétszállítás területén, 
- lakásfenntartási támogatást nyújtani olyan családoknak, akik az Önkormányzattól nem 
részesülhetnek támogatásban, 
- megelőzni azt, hogy az átmenetileg nehézséggel küzdők nagy díjhátralékot halmozzanak fel, 
- ellensúlyozni az esetleges díjemelés legsúlyosabb hátrányait. 
 
4./ A Közalapítvány vagyona: 
A Közalapítvány vagyona 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, melyet az alapító a 
Közalapítvány létrehozásával egyidejűleg rendelkezésre bocsát és egyben kötelezettséget 
vállal, hogy minden évben március 31-ig legalább ugyanilyen összeget a Közalapítványnak 
befizet. 
 
5./ A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely magán vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli adománnyal, vagyonrendeléssel 
csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljait elfogadja. 
A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. 
 
6./ Az alapító szándéka szerint a Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. Tv. (a továbbiakban: Kszt.) szerinti kiemelten közhasznú szervezetként működik - 
figyelemmel a Kszt. 26.§ c./2. pontjában foglalt "szociális tevékenység" gyakorlására és a 11. 
pontban foglalt "hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése" - 
kiemelten közhasznú társadalmi feladatainak ellátásra, ezért 
- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem 
veszélyeztetve végez, 
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
tevékenységére fordítja, 
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
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7./ A Közalapítvány kezelő szerve: 
A Közalapítvány kezelő szerve és egyben képviselője a Kuratórium. 
 
A Kuratórium jogköre: 
- a Közalapítvány képviselete, 
- a Közalapítványi vagyon kezelése, a vagyonnal rendelkezés, használat, hasznosítás, a 
vagyon megőrzése, 
- gondoskodik arról, hogy a Közalapítvány mindenben megfeleljen az 1997. évi CLVI.Tv. a 
Közhasznú szervezetekről szóló rendelkezéseiben meghatározott kiemelten közhasznú 
szervezet feltételeinek, 
- dönt a Közalapítványhoz csatlakozás elfogadásáról, 
- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról. 
A Kuratórium 5 f őből áll. 
A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki.  
A Kuratóriumot az elnök képviseli. 
Ha a Kuratórium tevékenységével a Közalapítvány céljait veszélyezteti, az alapító a kijelölést 
visszavonhatja és más szervet jelölhet ki. 
 
A Kuratórium elnöke: Andrási Imre (5000 Szolnok, Mályva u. 21.) 
 
A Kuratórium tagjai: Horváth István (5000 Szolnok, Bartók Béla út 91.) 

Dóra Józsefné (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 18. IV./48.) 
Makainé Nagy Marianna (5053 Szászberek, Bajcsy-
Zsilinszky u. 15.) 
Romhányi Beáta (5000 Szolnok, Jósika út 17. 3/10.) 

 
A kuratóriumi tagság megszűnik: 
a) a tag halálával, 
b) lemondással, 
c) a közalapítvány megszűnésével. 
 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű szótöbbséggel 
hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök név szerinti 
szavazást is elrendelhet. 
A Kuratórium döntéseir ől nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell a döntés tartalmát, a meghozatal időpontját, hatályát, valamint a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát és (ha lehetséges) személyét. A nyilvántartás 
dokumentálásáról a Kuratórium elnöke a Kuratórium üléseiről készített jegyzőkönyvek 
áttekinthetően sorba rendezett tárolásával gondoskodik. (Kszt. 7.§ (3) bek. a./) 
A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseir ől az érintetteket a döntés meghozatalától 
számított 15 napon belül köteles írásban értesíteni, és a döntéseket ugyanezen határidőn 
belül Szolnok Megyei Jogú Város honlapján nyilvánosságra hozni. (Kszt. 7.§ (3) bek. b./) 
A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba - a személyiségi jogok 
tiszteletben tartása mellett, azok sérelme nélkül - bárki betekinthet. A betekintést a 
Kuratórium elnöke biztosítja. Az általános betekintési jog alól kivételt képeznek azok az 
iratok, amelyek a személyiségi jogok védelmére tekintettel nem nyilvánosak, továbbá 
kivételt képez a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt személyes adatok köre. Az éves közhasznúsági 
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jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. (Kszt. 
7.§ (3) bek. c./) 
A Közalapítvány szolgáltatásait pályázat, vagy kérelem alapján lehet igénybe venni. 
A Kuratórium elnöke a közalapítvány beszámolóit és a közhasznúsági jelentést Szolnok 
Megyei Jogú Város honlapján közzéteszi, a közalapítvány szolgáltatási igénybevétele 
módját Szolnok Megyei Jogú Város honlapján, vagy a helyi sajtóban (Új Néplap) hozza 
nyilvánosságra. (Kszt. 7.§ (3) bek. d./) 
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. (Kszt. 7.§ (2) bek. a./) 
Az ülést az elnök hívja össze, de bármely tag kezdeményezheti és három tag kezdeményezése 
esetén, vagy ha a Felügyelő Bizottság indítványozza, 30 napon belül össze kell hívni. 
Az ülések napirendjét írásban, 8 nappal az ülés előtt kell közölni. (Kszt. 7.§ (2) bek. a./) 
A Kuratórium ülései nyilvánosak. (Kszt. 7.§ (1) bek.) 
 
8./ A Közalapítványi vagyon felhasználásának módja: 
- A Közalapítvány vagyonának mindenkori 5%-át kockázati céltartalékolás címén meg kell 
őrizni. 
A kockázati céltartalék a Kuratórium egyhangú döntése alapján használható fel. 
A kockázati céltartalékokat - értékmegőrző jelleggel a Kuratórium elhatározása szerint - 
vállalkozási kockázattal nem járó módon kell befektetni. 
Egyebekben a Közalapítvány vagyonát céljai elérése érdekében korlátozásmentesen 
felhasználhatja. 
- A Kuratórium a rendelkezésre álló pénzösszeg függvényében dönt a Közalapítványi javak 
felhasználásának mértékéről és sorrendjéről. 
- A Kuratórium pályázat vagy kérelem alapján dönt a támogatás odaítéléséről. A pályázat 
nem tartalmazhat olyan feltételt, amelyekből – az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 
(színlelt pályázat). Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A 
Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az 
alapító okiratban foglalt célokra. 
- A vagyon elhelyezésére bankszámlát kell nyitni. 
- A Kuratórium a Közalapítvány működéséről és gazdálkodásának eredményéről évente 
az alapítónak írásban beszámol és létesítő okirata szerinti tevékenységének valamint 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtóban (Új Néplap) közzéteszi. 
- A Közalapítvány éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít. Az éves beszámolót 
a Kuratórium elnöke a Felügyelő Bizottság véleményével együtt terjeszti a Kuratórium 
elé jóváhagyásra. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a Kuratórium egyszerű 
szótöbbséggel hozott határozattal dönt. 
- A vagyonfelhasználás folyamatos ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. 
- A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással (Ptk. 685/B.§) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja 
meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó 
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet. A Közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem 
csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a Közalapítvány alapítvány alapító jogainak 
gyakorlására nem jelölhető ki. 
 
 
9./ A Közalapítvány képviselete: 
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A Közalapítványt a Kuratórium elnöke, Andrási Imre (5000 Szolnok, Mályva u. 21.) és 
Romhányi Beáta (5000 Szolnok, Jósika út 17. 3/10.), valamint Horváth István (5000 
Szolnok, Bartók Béla út 91.) kuratóriumi tagok képviselik. A képviselethez, valamint a 
Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben az elnök és egy 
képviseletre jogosult személy együttes aláírása szükséges akként, hogy a közalapítvány 
neve alá a teljes nevüket aláírják. 
A Közalapítvány alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke 
gyakorolja. 
 
10./ A Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzése: 
A Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító 3 tagú Felügyelő 
Bizottságot jelöl ki határozatlan időtartamra. 
A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító visszahívhatja és szótöbbséggel hozott határozattal új 
tagot jelölhet ki. 
A Felügyelő Bizottság elnökét az alapító jelöli ki. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke: 
Zsák Miklós Szolnok, Nagy Imre krt. 4.  
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
Dr.Farády Zoltán Szolnok, Tarló u. 2. 
Nagy György Zoltán Szolnok, Botár I. út 2. V/43.  
 
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól 
pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgáltathatja. 
A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 
a./ a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, 
b./ vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel. 
A Felügyelő Bizottság indítványára a Kuratóriumot 30 napon belül össze kell hívni, ha pedig 
ez nem történik meg, akkor a Felügyelő Bizottság jogosult annak összehívására. 
Ha a Kuratórium vagy az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó felügyeleti szervet. 
A Közalapítvány gazdálkodásának általános szabályaira, a tevékenységének nyilvántartására 
és a beszámolására az 1997. évi CLVI. tv. 14-20 §-aiban foglaltak irányadók. 
 
11./ Az összeférhetetlenség szabályai: 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b./ pont), élettársa, (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b./ bármilyen más előnyben részesül, 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 szolgáltatás. 
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Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a./ a Kuratórium elnöke vagy tagja, 
b./ a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik. 
c./ a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 
d./ az a./ - c./ pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Közalapítvány vezető 
tisztségviselője az a személy, aki más olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
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. 
 
12./ A Közalapítvány megszűnése 
- Megszűnik a Közalapítvány, ha a bíróság megszünteti, más alapítvánnyal egyesül, ha 
céljainak megvalósítása lehetetlenné válik (az alapítók kérelmére az ügyész keresete alapján), 
- A bíróság megszüntetheti, ha a Kuratórium a Közalapítvány céljait veszélyezteti és az 
alapító a kijelölést nem vonja vissza, és kezelőként más szervet sem jelöl ki, 
- A Közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt Közalapítvány 
vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló 
célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 
Nyilatkozat: 
A Közalapítvány politikamentes társadalmi kezdeményezés, pártoktól független, azoktól 
támogatást nem kap, országgyűlési képviselőt nem állított és nem támogatott, ezeket a 
jövőben sem teheti. 
A Közalapítvány politikai tevékenységet nem folytathat és nem támogathat. 
 
Záró rendelkezések: 
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-74/F §-aiban, továbbá az 1997. 
évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekről, valamint az 1993. évi III. tv. a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról, rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A Közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosításokkal egybeszerkesztett 
szövegét) az alapító honlapján közzé kell tenni. 
 
 
Szolnok, 2009. szeptember 24. 
 
 Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Alapító nevében 
 
 
 Szalay Ferenc 
 Szolnok Megyei Jogú Város 
 Polgármestere 
 



SZOLNOK VÁROSI ÁLLATOTTHON ALAPÍTVÁNY

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV.
törvény 74/A. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkez alapítványt hoz létre, az alapító a
Szolnok Városi Állatotthon Alapítványt közhasznú szervezetté min síti - figyelemmel a Khsztv.
2. § (1) bekezdés b.) pontjára, illetve a 3. § rendelkezéseire - az alábbiak szerint:

1. Alapító neve: Szolnok Megyei Jogú Város Közgy!lése

Székhelye: Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint
bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan
kapcsolódhat, ha jelen Alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi, vagy bármilyen más eszközzel
támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

Az alapítvány politikamentes társadalmi kezdeményezés, pártoktól független, azoktól
támogatást nem kap, országgy!lési képvisel jelöltet sohasem állított és nem támogatott és
ezeket a jöv ben sem teheti. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytathat és nem
támogathat.

2. Az Alapítvány neve: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet.

Az alapítvány e min ségét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által vezetett
nyilvántartásba vétellel, illetve a nyilvántartásba vétel ezen irányú módosításával
(közhasznúsági nyilvántartásba vétellel) szerzi meg.

Az alapítvány közhasznú tevékenységének típusa - figyelemmel a Khsztv. 26. § 8. pontjára -
természetvédelmi, állatvédelmi tevékenység.

3. Az Alapítvány célja: hatékony, korszer!, európai színvonalú, a helyi közösségi, lakossági
elvárásokat megvalósító állatvédelem feltételeinek, m!ködtetésének biztosítása, melynek során
az önkormányzat feladatkörébe tartozó állategészségügyi, állati hulladék ártalmatlanná tételével
kapcsolatos szolgáltatások is ellátásra kerülnek.

4. Az Alapítvány vagyona: Szolnok Megyei Jogú Város Közgy!lése az Alapítvány induló
vagyonát 500.000.-Ft-ban, azaz Ötszázezer forintban állapítja meg, melyet biztosít az alapítást
kimondó határozatot követ 30 napon belül. Az Alapítvány m!ködéséhez szükséges
beruházások megvalósításához pedig 1 millió forinttal járul hozzá, melyet legkés bb 1994.
március 15-ig bocsát az Alapítvány rendelkezésére.

Az önkormányzat az alapítvány m!ködésének idejére, az Alapító Okiratban megjelölt célokra,
az önkormányzat tulajdonában lév 721 hrsz-ú belterületi földrészletb l az Alapítvány
használatába ad mintegy 2 (kett ) ha földterületet, térítésmentesen, határozatlan id re, de
legfeljebb az Alapítvány m!ködésének id tartamára.

Az alapító az Alapítvány által ellátott önkormányzati állategészségügyi feladatok ellátásához
minden évben a költségvetésben e célra el irányzott munkabér + járulékai, valamint a közüzemi



díjak fedezetét az Alapítvány számlájára átutalja. Az Alapítvány vagyonértékévé válnak a
kés bbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes személyek és
szervezetek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai,
amennyiben azokat az Alapítvány kuratóriuma elfogadja.

Az Alapítvány m!ködése során céljai megvalósítása érdekében gazdálkodik vagyonával,
beruházást valósít meg, szolgáltatásokat nyújt, vállalkozásban vehet részt. Az Alapítvány
vagyonának felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz
csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei
között a kuratórium dönt.

Az alapító ezen okirat aláírásával egyid ben az alapítványi vagyon elhelyezésére bankszámlát
nyit. Az Alapítvány nyilvántartásba vételét követ en az Alapítvány bankszámlájára bármely
jogi és természetes személy, illet leg közösség a 3. pontban megjelölt célok megvalósulásának
el segítésére bármilyen összeget átutalhat, befizethet.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az alapítvány a gazdálkodás (vállalkozási tevékenység) során elért eredményét csak az Alapító
Okiratban meghatározott célra fordíthatja.

5. Az Alapítvány székhelye: Szolnok, Városháza, címe: Szolnok, Kossuth tér 9.sz.

6. Az Alapítvány kezel je: az Alapítvány Kuratóriuma.
A Kuratórium tagjai 2011. április 26. napjáig a következ személyek:
Bozsó Pál (5008 Szolnok, Gorkij u. 56.) A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Kuratóriuma
elnöke, aki képviseli az alapítványt;
Dr. Bozó Andrea (5000 Szolnok, Sarló u. 5.) kuratóriumi tag;
Fodor György (5008 Szolnok, Tersánszky J. J. u. 51.) kuratóriumi tag;
Dr. Kormosné Szombati Márta (5000 Szolnok, Fényes Adolf u. 68.) kuratóriumi tag;
Nemes Adrienn (5000 Szolnok, Hajnóczy u. 60.) kuratóriumi tag.

A Kuratóriumi tagság megsz!nik:
a) a megbízás lejártával,
b) a tag halálával,
c) lemondással,
d) az alapítvány megsz!nésével.

Az alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke Bozsó Pál (5008 Szolnok, Gorkij u. 56.)
és Nemes Adrienn (5000 Szolnok, Hajnóczy u. 60.), valamint Dr. Bozó Andrea (5000 Szolnok,
Sarló u. 5.) kuratóriumi tagok jogosultak rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez
minden esetben két rendelkezésre jogosult személy együttes aláírása szükséges.

A Kuratórium tagjainak száma: 5 f . A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg négy
év id tartamra. Az alapítvány jogi személy, melyet a Kuratórium elnöke képvisel. Az elnök és a
tagok megbízatásukat társadalmi munkában látják el.

A Kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez tagjai több mint felének
jelenléte szükséges. Döntéseit egyszer! szótöbbséggel hozza. Valamennyi tagja egy szavazattal
rendelkezik, szavazategyenl ség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt.

A Kuratórium üléseir l jegyz könyvet kell készíteni, melynek legalább azt tartalmaznia kell,



hogy a tagok miként szavaztak és milyen döntést hoztak.

A Kuratórium azon tagja, aki három egymást követ szabályszer!en összehívott kuratóriumi
ülésen indokolatlanul nem vesz részt, automatikusan kizártnak tekintend .

A Kuratórium felel ssége az ezen okiratban meghatározott célokra rendelt vagyon minél
hatékonyabb m!ködtetése. Ezért feladata mindent megtenni annak érdekében, az Alapítvány
vagyona a hatályos jogszabályi el írásoknak és törvényes gazdasági lehet ségeknek
megfelel en gyarapodjon. A vagyon és az összes jövedelem csak az Alapítvány céljai által
meghatározott körben és módon használható fel. Az alapító a Kuratóriumot felhatalmazza, hogy
az Alapítvány vagyonával vállalkozzon, a vagyon és az abból származó jövedelem növelése
érdekében. A Kuratórium jogosult az Alapítvány vagyonához történ csatlakozást feltétellel is
elfogadni, ha az nem ellentétes az Alapítvány ezen okiratban meghatározott céljaival.

Az alapítvány kuratóriuma tevékenységér l szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
köteles tájékoztatni az alapítót, valamint a nyilvánosságot. A tájékoztatást történhet a
tömegkommunikáció eszközeivel, de az egyéni kérdésfeltevéseket, illet leg javaslatokat névre
szólóan kell megválaszolni.

Az Alapítvány Kuratóriuma az ezen okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósítása
érdekében munkaszervezetet hozhat létre. A munkaszervezet vezet jét pályázat útján kell
kiválasztani és legfeljebb 3 éves id tartamra lehet megbízni. A munkaszervezet vezet je
f állású, függetlenített munkakörben, vagy megbízásos jogviszonyban dolgozik, s az
Alapítvány alkalmazottai fölötti munkáltatói jogokat gyakorolja.

Az Alapítvány, illet leg a munkaszervezet m!ködéséhez szükséges bels szabályzatok
jóváhagyása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója,
élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség, vagy felel sség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretébe a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás.

Az Alapítvány megsz!ntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet 
tisztségvisel je az a személy, aki az Alapítványnál vezet tisztséget töltött be és az adózás
rendjér l szóló törvény szerinti köztartozás terhét nem egyenlítette ki.

Az Alapítvány köteles nyilvántartást vezetni, amelyb l ki kell t!nnie a kuratórium döntésének
tartalma, id pontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenz k számaránya, ha
lehetséges, annak személye is. A nyilvántartásból ki kell t!nnie a kuratórium döntéseinek az
érintettekkel való közlése, illet leg a nyilvánosságra hozatal módja.

Az Alapítvány irataiba bárki korlátozás nélkül betekinthet. Az Alapítvány szolgáltatásait bárki
igénybe veheti, és beszámolóit nyilvánosságra kell hozni.

Az alapítvány vezet szerve a döntéseit és határozatait az alapítvány székhelyén elhelyezett
hirdet táblán teszi közzé. A határozatokat a hirdet táblán való elhelyezéssel hozza
nyilvánosságra.

Az alapítvány irataiba az alapítvány székhelyén bárki korlátozás nélkül betekinthet. Az iratokba



való betekintésbe a vezet szerv valamely tagjával történ el zetes id pont egyeztetést
követ en kerül sor.

Az alapítvány vezet szerve az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdet táblán, illetve
faliújságon hozza nyilvánosságra az alapítvány m!ködési adatait, a szolgáltatás igénybevétel
módját és a beszámolót.

7. Az Alapítvány határozatlan id re alakul, megsz!nése esetén az alapítvány tiszta vagyonát
állategészségügyi, állatvédelmi célokra kell felhasználni az alapító rendelkezései szerint.

8. Ezen Alapítói Okiratot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál be kell jegyeztetni. Az
Alapítvány a bejegyzéssel jön létre.

9. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos
jogszabályi el írások szerint kell eljárni.

Szolnok, 2007. április …..

Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város

polgármestere



„AZ ALCSI-HOLT TISZÁÉRT” 
KÖZALAPÍTVÁNY 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
Alapító Okirata 

 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgy lése, mint alapító, a Polgári Törvénykönyvr!l szóló 
1959. évi IV.tv. 74/G. §-a alapján, tartós közérdek  célra - az 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében, illetve az 1991. évi. XX. tv. 85. § b) pontjában el!írt közfeladat folyamatos 
biztosítása érdekében – az alábbi 
 

Közalapítványt 
hozta létre. 
 
1. A közalapítvány neve: "Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány 
 
2. A közalapítvány székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 
3. Az alapító neve, székhelye: Szolnok Megyei Jogú Város Közgy lése 5000 Szolnok,     
                                                   Kossuth tér 9. 
 
4. A közalapítvány célja: 
Az 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzat képvisel! testületének 
feladatává teszi a természeti környezet védelmét, a helyi jelent!ség  természeti értékek 
megóvásáról, !rzésér!l és fenntartásáról történ! gondoskodást. 
A Közalapítványt az alapító a szolnoki Alcsi Holt-Tisza természeti értékeinek megóvása, 
vízmin!ségének javítása érdekében hozta létre, a közhasznú szervezetekr!l szóló 1997. évi 
CLVI. tv. 26. § 8. és 9. pontja szerinti természetvédelmi és környezetvédelmi közhasznú 
tevékenységek folytatására. 
A Közalapítvány közrem ködik a cél megvalósításához szükséges 
- tervek, pályázatok el!készítésében, finanszírozásában 
- a m szaki beavatkozások és üzemeltetési feladatok pénzügyi támogatásában, 
- szervezetek létrehozásában, 
illetve ellátja az alapítóra háruló, fentiekben felsorolt feladatokat. 
Mindezek célok alapján - jelen alapító okirat tartalmára, továbbá tevékenységére tekintettel - a 
közalapítvány kiemelked!en közhasznú szervezetnek min!sül. 
 
5. A Közalapítvány vagyona: 
A Közalapítvány induló vagyona: 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint. 
Az induló vagyont az alapító a Közalapítvány számlájára elhelyezte. 
A Közalapítvány induló vagyonát növelik az alapítást követ!en csatlakozó személyek és 
szervek (közösségek) által felajánlott és átadott vagyontárgyak és vagyoni érték  jogok, 
valamint a közalapítvány számlájára befizetett pénzösszegek. Növeli továbbá a vagyont a 
pénzbeli befizetések hozadéka, valamint a közalapítvány gazdálkodásának eredménye is. 
 
6. A Közalapítvány jellege: 
A Közalapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi állampolgár, valamint jogi 
személy feltétel nélkül csatlakozhat. A Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásához a 
Kuratórium jóváhagyása szükséges. 
A Közalapítványhoz csatlakozók a Közalapítvány tevékenységét akár pénzbefizetéssel, akár 
nem pénzbeli hozzájárulással támogathatják. 
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7. A Közalapítvány gazdálkodása: 
A Közalapítvány céljainak megvalósítására a Közalapítvány vagyona, valamint annak 
hozadéka használható fel. A Kuratórium a vagyonnal - annak növelése érdekében - 
gazdálkodhat, illetve vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét a 
Közalapítvány nem oszthatja fel, hanem azt köteles a jelen okiratban meghatározott 
közhasznú tevékenységre fordítani. 
A Közalapítvány a m ködéssel és fenntartással kapcsolatban felmerül! költségeket 
vagyonából fedezi. 
A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb 
összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban 
foglalt célokra. 
A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 
befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felel!ssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
A Közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthet!, a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhet! ki. 
 
8. A Közalapítvány kezel  szerve: 
A Közalapítvány kezel!, képvisel!, illetve döntést hozó szerve az öt tagból álló Kuratórium. 
Nem lehet a Kuratórium elnöke és tagja az 1997. évi CLVI. tv. 8. §, és 9.§ szerinti kizárt 
személy. 
A kuratórium elnöke: Tornóczky György (5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 15-17. I. em.) 
A kuratórium tagjai: Barcs Sándorné (5000 Szolnok, Ács u. 4/a.) 

Kálmán Dániel (5000 Szolnok, Horgász u. 9.) 
Kovács Gyuláné dr. (5000 Szolnok, Ponty u. 27.) 
Nagy Gyula (5000 Szolnok, Sutu u. 1. fsz. 4.) 

. 
A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan id!re szól. 
 
A kuratóriumi tagság megsz nik: 
 
a) a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány célját   
veszélyezteti 
b) a tag halálával, 
c) lemondással, 
d) a közalapítvány megsz nésével. 
 
A Kuratórium feladata: 
a.) Dönt a Közalapítvány vagyonának a Közalapítvány céljaira történ! felhasználásáról. 
b.) Az alapítványi célok megvalósítása érdekében pályázatokat ír ki, terveket készíttet, 
szerz!déseket köt. 
c.) Gazdálkodik a Közalapítvány vagyonával. A vagyon növelése érdekében dönt a 
befektetésekr!l, értékpapírok vételér!l, illetve jövedelmez! vállalkozásokban történ! 
részvételr!l. 
d.) Dönt a Közalapítványhoz történ! csatlakozás elfogadásáról, nyilvántartásba veszi az új 
tagokat. 
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A Kuratórium m ködése: 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Kuratórium 
üléseit az elnök - írásban a napirend közlésével - hívja össze és vezeti. A Kuratórium ülései 
nyilvánosak. Határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szükséges. Határozatait 
egyszer  szótöbbséggel hozza, szavazategyenl!ség esetén az elnök szavazata dönt. 
Az ülésekr!l jegyz!könyvet kell felvenni.  
A Kuratórium döntéseir l olyan nyilvántartást kell vezetni, melyb l a Kuratórium 
döntéseinek tartalma, id pontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenz k 
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.  A nyilvántartás dokumentálásáról 
a Kuratórium elnöke, a Kuratórium üléseir l készített jegyz könyvek áttekinthet en 
sorba rendezett tárolásával gondoskodik.  
A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseir l az érintetteket a döntés meghozatalától 
számított 15 napon belül köteles írásban értesíteni, és a döntéseket ugyanezen határid n 
belül a Közalapítvány székhelyén lév  hirdet táblán nyilvánosságra hozni. 
A Közalapítvány m!ködésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Kuratórium 
elnökével történt el zetes id pont-egyeztetés alapján, a Közalapítvány székhelyén az 
érintettek és a Közalapítvány tevékenysége iránt érdekl d k betekinthetnek, a 
közhasznúsági jelentésr l saját költségükre másolatot készíthetnek. Az általános 
betekintési jog alól kivételt képeznek azok az iratok, amelyek a személyiségi jogok 
védelmére tekintettel nem nyilvánosak, továbbá kivételt képez a személyes adatok 
védelmér l a közérdek! adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben 
foglalt személyes adatok köre. 
A Kuratórium elnöke a Közalapítvány beszámolóit és a közhasznúsági jelentést Szolnok 
Megyei Jogú Város honlapján közzéteszi, a Közalapítvány szolgáltatási igénybevétele 
módját Szolnok Megyei Jogú Város honlapján, vagy az Új Néplapban hozza 
nyilvánosságra. 
A Kuratórium  a Közalapítvány m!ködésér l és gazdálkodásának eredményér l évente 
az alapítónak írásban beszámol, és létesít  okirata szerinti tevékenységének valamint 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtóban (Új Néplap) közzéteszi. 
A Közalapítvány éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít. Az éves beszámolót a 
Kuratórium elnöke az Ellen rz  Bizottság véleményével együtt terjeszti a Kuratórium 
elé jóváhagyásra. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a Kuratórium egyszer! 
szótöbbséggel hozott határozattal dönt. 
 
A Kuratórium ügyrendjét - a fenti keretek között - saját maga állapítja meg. 
 
A Közalapítvány képviselete: 

A Közalapítvány képviseletére Tornóczky György elnök jogosult. A Közalapítvány 
bankszámlája felett Tornóczky György elnök, valamint Barcs Sándorné kuratóriumi tag 
együttesen rendelkezhet, akként, hogy a Közalapítvány neve alá a teljes nevüket aláírják.  
 
9. A Kuratórium ellen rzése 
A Kuratórium m ködésének ellen!rzését az erre a célra létrehozott, háromtagú Ellen!rz! 
Bizottság látja el. Nem lehet az ellen!rz! bizottság tagja a Kuratórium tagja, illetve az 1997. 
évi CLVI. tv. 8. §, 9. §-a alapján kizárt személy. 
Az Ellen!rz! Bizottság tagjai: 
Magyar Péterné Bede Marianna (5000 Szolnok, Toldi út 2/a.) 
Stefanik László (5000 Szolnok, Hangos u. 13.) 
Tábor Péterné (5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 15-17.) 
Az Ellen!rz! Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan id!re szól. 
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Az ellen rz  bizottsági tagság megsz!nik: 
a) a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag tevékenységével a közalapítvány célját 
veszélyezteti, 
b) a tag halálával, 
c) lemondással, 
d) a közalapítvány megsz nésével. 
 
Az Ellen rz  Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy a Kuratórium m ködése és 
gazdálkodása megfelel-e a jogszabályoknak, valamint az alapító okirat rendelkezéseinek. A 
Kuratórium törvénysért! vagy alapszabállyal ellentétes m ködése esetén az Ellen!rz! 
Bizottság felhívja Kuratóriumot a törvényesség haladéktalan helyreállítására. 
Megállapításairól, javaslatairól az Ellen!rz! Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal írásban tájékoztatja az alapítót. 
 
10. A Kuratórium, valamint az Ellen!rz! Bizottság elnöke és tagjai megbízatásukat díjazás 
nélkül látják el, jogosultak azonban felmerült költségeik megtéríttetésére. 
 
11. A Közalapítvány id tartama: határozatlan id!. 
A Közalapítvány megsz nése esetén az alapító köteles a megsz nt közalapítvány vagyonát - a 
hitelez!k kielégítése után - a megsz nt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és err!l 
a nyilvánosságot megfelel!en tájékoztatni. 
 
12. Vegyes rendelkezések: 
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
A Közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosításokkal egybeszerkesztett szövegét) 
Szolnok Megyei Jogú Város honlapján közzé kell tenni. 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvr!l szóló 1959. évi 
IV. tv., továbbá a közhasznú szervezetekr!l szóló 1997. évi CLVI. tv., illetve az egyéb 
hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
S z o l n o k, 2008. december 18. 
 
 
 
 
    

 Szolnok Megyei Jogú Város Közgy!lése 
Alapító nevében  

  Szalay Ferenc  
Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere 
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