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Határozati javaslat: 

_______/2014.(IV. 29.) 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiakban fogadja el: 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 2012. március 1-jén kelt hatályos Alapító 

Okirata a módosításokkal – amelyek sárga háttérrel a törölni, piros betűvel a betenni kívánt 

szöveggel – egységes szerkezetbe foglalva. 

 

I. 

 

A Közalapítvány alapítója:  Dévaványa Város Önkormányzata 

 Képviseli a polgármester 

 

Az Alapító székhelye: Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

A Közalapítvány induló vagyona: 

1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint, mely összeget a Képviselő-testület az 1991. évi 

költségvetésben betervezett, a települési képviselők javadalmazásának előirányzatából 

utalt át a Közalapítvány részére a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Dévaványai 

Kirendeltségénél nyitott külön számlára. 

 

 

II. 

A Közalapítvány neve, vagyona, célja: 

 

1. A Közalapítvány neve:  Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

 

2. A Közalapítvány székhelye:  Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

3. A Közalapítvány céljai: 

a./ 

- Dévaványa város fejlesztése, szakember-ellátottságának segítése, 

- Az óvodai, valamint alapfokú és középfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, 

- A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás, 

- Közművelődési, tudományos, művészeti és sporttevékenység támogatása, 

- Egészségügyi feladatok támogatása, 

- Közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, 

- Közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető 

fenntartásának segítése, 

- Dévaványa közigazgatási területén a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés megoldásának 

segítése. 

 

4. A Közalapítvány tevékenységei: 

 

- helyi civil szervezetek segítése, információszolgáltatás, pályázati lehetőségekről való 

tájékoztatás, fórumokra, konferenciákra történő utazásszervezés, jogszabályi 

segítségnyújtás, 

- országos kezdeményezésű fenntartható fejlődést, környezettudatosságot, mozgást 

népszerűsítő projektekhez való csatlakozás, helyi szinten történő megvalósítás a 

gyermek és felnőtt lakosság bevonásával, 



 2 

- évente a sportban és a tanulásban kimagasló eredményeket elérő diákok díjazása, 

- edzőtáborokban való részvétel támogatása, 

- iskolai, szakmai vetélkedőkön való részvétel támogatása, 

- rendszeres kerékpártúrák szervezése városunk határába, ismeretterjesztő 

beszélgetésekkel egybekötve a mozgás népszerűsítése és környezetünk megismerése 

céljából, 

- ingyenes csoportos utak szervezése egészségügyi szűrésekre helyi lakosok számára,  

- gyűjtés életmentő, életminőség javító készülékek beszerzésére,  

- támogatás nyújtása helybeli rászoruló betegek, a társadalombiztosítás által nem 

támogatott kezelésük megvalósulására, 

- gyűjtés szervezése köztéri szobrok, alkotások megvalósítására, szervezésben való 

részvétel, aktív együttműködés a helyi kulturális egyesületekkel, közös részvétel 

rendezvényeken. 

 

A Közalapítvány ezen tevékenységeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 4 §-ában, a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49 §-ában és az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. tv. 144. §-ában meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. 

 

b./ 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

4. A Közalapítvány induló vagyona: 

1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, mely összeget a Képviselő-testület az 1991. évi 

költségvetésben betervezett, a települési képviselők javadalmazásának előirányzatából utalt át 

a Közalapítvány részére a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Dévaványai 

Kirendeltségénél nyitott külön számlára. 

 

 

5. A Közalapítvány vagyonát gyarapító tényezők: 

a) A Közalapítvány vagyonához tartozik továbbá az alapító önkormányzat döntése alapján a 

Közalapítvány számára mindenkor átadott pénzeszköz a közfeladat finanszírozására. 

b) A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbenli vagy 

természetbeni felajánlással. A csatlakozás tényével a csatlakozók nem válnak alapítókká. 

A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Közalapítvány kezelője a csatlakozók 

részéről olyan juttatást fogadhat el, amely megfelelően szolgálja a Közalapítvány 

célkitűzéseit, azokkal semmilyen módon nem ellentétes. Az Közalapítvány az 

adományokat célja elérése érdekben használja fel. 

c) A Közalapítvány vagyonát gyarapítja a vállalkozási tevékenységének nyeresége. 

A közalapítvány céljaira rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható a 

közalapítvány céljaira. 

 

6. A Közalapítvány gazdálkodása: 

a) A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 

b) A vagyon a közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési költségeinek 

fedezésére, illetve a vagyon növelését célzó vállalkozás folytatására használható fel. 

c) A Közalapítvány a következő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja: 

- TEÁOR: 69.20, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői szakágazatba tartozó 

könyvelői tevékenység, 

- TEÁOR: 82.19, Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás szakágazatba tartozó összes 

tevékenység, 

- TEÁOR: 94.99, M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység szakágazatba tartozó 

környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak, máshova nem sorolt közösségi, képzési 
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lehetőségek támogatása, speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi 

csoportok helyzetének javítása, védelme tevékenységek. 

 

d) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Nem lehet azonban gazdasági 

társaságnak korlátlanul felelős tagja. A vállalkozási tevékenységgel lekötött vagyona nem 

haladhatja meg a teljes vagyonának 10%-át. A gazdasági-vállalkozási tevékenységből 

származó bevétele nem haladhatja meg az éves bevétel 10%-át.  
 

7. Döntés a vagyon felhasználásáról: 

A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében éves 

költségvetésben dönt a Közalapítvány vagyonának az egyes célkitűzésekre fordítható 

mértékéről és felhasználásának módjáról. 

A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 

  

8. A Kuratóriumi Közalapítványi vagyon felhasználásának ellenőrzése: 

a) A vagyonfelhasználás célszerűségét és törvényszerűségét az alapító a Közalapítvány 

Kuratóriumának rendszeres, legalább évi egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is 

ellenőrzi. A Kuratórium ellenőrzésére jogosult szerv ezen alapító okirat 13. pontjában 

megnevezett Közalapítványi Iroda. A Kuratórium évente köteles mérleget készíteni, és azt 

az alapító, illetve a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani. A beszámolónak 

tartalmaznia kell az adott évben a Közalapítványhoz csatlakozó tagok névsorát valamint a 

felajánlások összegét és formáját. 

b) A Közalapítvány felett a törvényességi felügyeletet a Békés Megyei Ügyészség látja el. 

 

9. A Közalapítvány működésének nyilvánossága: 

a) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 30 napon 

belül – közzé kell tenni a Belügyi Közlönyben. 

b) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 60 napon 

belül – közzé kell tenni Dévaványa város hivatalos lapjában és annak honlapján. 

c) A Közalapítvány – közcélú tevékenysége miatt folyamatosan, Dévaványa város 

hivatalos lapjában és honlapján a nyilvánosság elé tárja gazdálkodásának legfontosabb 

adatait a társadalmi kontroll biztosítása érdekében. 

 

10. A Kuratórium megbízása: 

a) A Kuratórium a Közalapítvány 7 tagból álló kezelő szervezete. 

b) A Kuratórium tisztségviselőit és többi tagját az alapító jogosult megbízni. A 

tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő 

elfogadásával jön létre. 
A Kuratórium tagjainak megbízatása meghatározatlan időre szól. 

A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. 

A Kuratórium tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Közalapítványnak 

okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint 

felelnek a Közalapítvánnyal szemben. 

 

A Kuratórium tagjai: 

Elnök:  Tóth Julianna  5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1. 

Anyja neve: Zsombok Julianna 

Titkár:  Szilágyi Endre  5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83. 

Anyja neve: Csatári Mária 

Tagok:  Fekete András,  5510 Dévaványa, Köleshalmi u. 14. 

Anyja neve: Vad Julianna 

 Ignácz László,  5510 Dévaványa, Petőfi u. 51. 

Anyja neve: Tóth Margit 
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 Laskai Tibor,  5510 Dévaványa, Széles u. 7/1. 

Anyja neve: Fűzi Róza 

 Szilágyi István,  5510 Dévaványa, Árpád u. 18. 

Anyja neve: Eckert Éva 

 Szarka István.  5510 Dévaványa, Nap u. 21. 

Anyja neve: Szűcs Róza 

 

c) Az 1997. évi CLVI. tv. (Khtv.) 8. § (1) bekezdése értelmében a vezető szerv 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 

/Ptk. 685. § b) pont/, élettársa a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

 

d) Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:22 §-ában, és az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39 

§-ában meghatározott kizáró ok áll fenn. 

 

e) A Kuratórium elnöke vagy tagja nem lehet a Közalapítványi Iroda tagja. 

 

f) A 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény) 38. §-a értelmében a Kuratórium 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozathozatal alapján: 

- kötelezett 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. 

 

g) Nem lehet a Kuratórium tagja a Közalapítványi Iroda tagja, továbbá az 1997. évi CLVI. 

törvény 9. § (1) bekezdés hatály alá tartozó személy. A Kuratórium vezető 

tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles bejelenteni, ha ilyen tisztséget 

egyidejűleg más közhasznú szervnél is betölt. 

 

h) A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- visszahívással, melyet az alapító indoklás nélkül alkalmazhat 

- lemondással, melyet a tag nyilatkozatban nyújthat be az alapítónak, a 

kuratóriumnak vagy más kuratóriumi tagnak, mely az új tag kijelölésével vagy 

megválasztásával, vagy ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá, 

- a tag halálával, 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

11. A Közalapítvány képviselete: 

a) A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár, vagy 

az elnök által megbízott más kuratóriumi tag, illetve a Kuratórium által megbízott 

kuratóriumi tag látja el. 

b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés joga, az utalványozás joga a 

Kuratórium elnökét, a Kuratórium alább megjelölt két tagjával együttesen illeti meg:, 
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melynek szabályait a Számviteli politika részét képező Pénzkezelési szabályzat 

tartalmazza. 
Szilágyi Endre  – 5510 Dévaványa,Szeghalmi u. 83. 

Ignácz László – 5510 Dévaványa, Petőfi u. 51. 

c) A képviseleti jog csak szervezeti, külső szervek felé irányuló vagy adminisztratív 

végrehajtó jogosultsággal ruházza fel a tisztségviselőket. A Közalapítvány céljának 

megfelelő vagyonfelhasználásról kizárólag a Kuratórium, mint testület dönthet. 

d) Az elnök intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés 

hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban. 

e) Feladata a kuratórium üléseinek összehívása, a kuratórium határozatait tartalmazó 

jegyzőkönyvek őrzése, munkáltatói jog gyakorlása. 

 

12. A Kuratórium működése: 

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó ügyvezető szerve a Kuratórium. 

A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és működtetésének 

leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő 

felhasználásáról működéséről, 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. tv. (Civil törvény)-ben 

meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 

- az éves költségvetés elfogadásáról. 

A kuratórium dönt kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatásáról 

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. A Kuratórium 

összehívásának rendje és a napirendi közlésének módja: a Kuratórium ülésének 

összehívása az elnök által írásbeli meghívóval történik, a meghívót az ülést megelőzően 2 

nappal ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó 

napirendeket. A kuratóriumi ülés összehívását bármely kuratóriumi tag kérheti cél és 

ok megjelölésével. Ebben az esetben az elnök köteles a kérelem beérkezésétől 

számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 

kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a 

kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.  
- A Kuratórium ülései nyilvánosak. 

- A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, és jelenléti ívet kell készíteni. 

- A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha ülésein a tagjainak több mint a fele, 7 tagú Kuratórium esetén legalább 

4 tag jelen van. 

- Minden tagnak önálló szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A jelenlét 

szerint számított legalább kétharmados minősített többség szükséges az éves gazdálkodási 

terv meghatározásához, vállalkozási tevékenység indításáról hozandó döntéshez. 

- A Kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének tartalmáról, 

hatályáról, időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 

személye) megállapítható. 

- A Kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntéshozatalt követően 15 napon belül írásban 

tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni. 

- A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a 

Közalapítványi Irodában, Dévaványa, Hősök tere 1., 1 számú irodában biztosított. 

- A Közalapítvány szolgáltatásai igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó útján 

biztosított. 

 

13. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat a 

Közalapítványi Iroda látja el: 

A Közalapítványi Iroda ellátja a Kuratórium működésének ellenőrzését. 
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Az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet a Közalapítványi Iroda 

elnöke, vagy tagja az a személy, aki 

- a vezető szerv elnöke, vagy tagja, 

- a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

- a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

- az a-c pontban meghatározott személy hozzátartozója, 

- aki az 1997. évi CLVI. törvény 9.§ (1) bekezdés hatálya alatt áll, vagy aki a közügyektől 

való eltiltás hatálya alatt áll. 

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. 

 

Nem lehet a Közalapítványi Iroda tagja, akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:22 §-ában, és az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39 §-

ában meghatározott kizáró ok áll fenn. 

Nem lehet a Közalapítványi Iroda tagja a Kuratórium elnöke, titkára és tagjai. 

 

A Közalapítványi Iroda elnöke: Dékányné Szalai Katalin 5510 Dévaványa, Rákóczi u. 14. 

Tagjai:  Tóth Mihályné,   5510 Dévaványa, Árpád u. 46. 

 Kiss Ferencné,   5510 Dévaványa, Móricz u. 20. 

 Süle Lászlóné   5510 Dévaványa, Kisfaludy 9/1. 

 

14. A Közalapítvány időtartama: 

A Közalapítvány határozatlan időtartamra jött létre. 

 

15. A Közalapítvány megszűnése: 

- a Közalapítvány megszűnéséről az Kuratórium elnökének bejelentése alapító kérése, 

vagy saját határozat alapján az illetékes bíróság jogosult dönteni. 

- a Közalapítvány a bírósági nyilvántartásbólsal való törléssel szűnik meg. 

- a megszűnt Közalapítvány vagyona az alapítót illeti meg, aki az így szerzett vagyont a 

megszűnt Közalapítvány céljának megfelelő tevékenységre köteles fordítani és köteles 

arról a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

 

III. 

Záró rendelkezések 

 

1) A Közalapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 

település lakossága a helyi sajtón keresztül legalább évente kapjon tájékoztatást a 

Közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről, a következő évi terveiről. 

2) A Közalapítvány a Békés Megyei Bíróság nyilvántartásába vételével válik önálló jogi 

személlyé. 

3) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a többször módosított Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatályos rendelkezései, és az egyesülési jogról, a 

közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései irányadók, annak keretei 

között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozhat. a közalapítványok 

működésére és gazdálkodására vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az 

irányadók. 
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4) Jelen alapító okiratot a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

59/2012.(II.23.) Kt.______/2014.(IV.29.) Kt. határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

Dévaványa, 2012. március 1. 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert 

polgármester  

 

Pap Tibor s.k.     Balogh Csilla s.k. 

polgármester     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


