
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

- a módosításokkal egységes szerkezetben - 

 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi 

hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek élénkítése, továbbfejlesztése érdekében 

alapítványt hoz létre. 

 

1. Az Alapítvány neve: „Sióagárd Jövője” Alapítvány  

2. Az Alapítvány székhelye: 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 9. 

Az Alapítvány telephelye: 7171 Sióagárd Kossuth utca 3.
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3. Az Alapítvány célja: a helyi közművelődés és sport színvonalának emelése, e tevékenységek 

fejlődésének elősegítése. 

Ennek érdekében közművelődési és sportcélú rendezvények, versenyek, vetélkedők rendezése, 

szervezése, díjak kitűzése; közoktatási, közművelődési és sportintézmények pénzügyi támogatása, 

helyi televízió működtetése. 

Az alapítvány célja elérése érdekében kiemelten támogatja az önkormányzatnak a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  8. § (1) bekezdésében szabályozott neveléssel, 

oktatással, képességfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, kulturális tevékenységgel, a 

műemlékvédelemmel, a kulturális örökség megóvásával, a helyi közösségi programok, sokadalmak 

megszervezésével,  gyermek- és ifjúságvédelemmel, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítésével, a helyi német nemzetiségi kisebbséggel,  a munkaviszonyban 

és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység  kivételével a 

sporttal, valamint a közrend és közlekedésbiztonság védelmével kapcsolatban jelentkező 

feladatainak  megvalósítását. 

Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. 

4. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, így sem 

országgyűlési képviselői, sem megyei, sem önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 

5. Az Alapítvány jogi személy, mely közérdekű célokat szolgál. 

6. Az Alapítvány vagyona: 

6.1.  
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 Módosította a 72/2012. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozat 

2
 Módosította a 26/2009 (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 



a.) Az Alapítvány induló tőkéje 100.000,- Ft, azaz: egyszázezer forint, melyet Sióagárd Község 

Képviselő-testülete bocsát az Alapítvány rendelkezésére. 

b.) Az Alapítvány vagyonát növelik: 

- a magán- és jogi személyek pénzbeli felajánlásai, hozzájárulásai,  

- kamatbevételek, 

- az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól az alapítvány céljának 

megvalósítására vagy működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 

- az alapítvány eszközeinek hasznosításából származó bevétel, 

- az alapítvány vállalkozásából származó eredmény. 

(A c) és d) pont hatályon kívül helyezve.)     

6.2.  

6.2.1. Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználásának mértékéről és sorrendjéről – az 

alapítvány javára befolyt pénzösszegtől függően – az alapítvány kuratóriuma dönt. A kezelő szerv a 

támogatásról kérelem vagy pályázat alapján dönt. Az alapítvány a tisztségviselőt, a támogatót, 

valamint e személyek hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

6.2.2. Az alapítványi vagyon terhére kell elszámolni az alapítványi célok megvalósítása és az 

alapítvány vállalkozási tevékenységének folytatása körében felmerült közvetlen és közvetett 

költségeket. 

6.2.3. Az alapítvány önálló bankszámlán kezeli pénzforgalmát.  

6.2.4.Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító 

okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

6.2.5. Az alapítvány az alapítványi vagyon felhasználásáról évente egy alkalommal beszámolót, 

ezzel egyidejűleg – a közhasznúsági nyilvántartásba vételét követően – közhasznúsági jelentést 

készít. Az éves beszámolót a kuratórium az ülésén jelen levő tagok egyhangú szavazatával hagyja 

jóvá. 

6.2.6. Az Alapítvány vagyonnyilvántartásáról és a gazdálkodása eredményéről történő beszámolás 

alapvető szabályai: 

a) Az alapítvány az Alapító által az alapítása céljára rendelt pénzeszközt induló tőkeként köteles 

kimutatni. Tőkeváltozásként kell kimutatni az alapítványi célú tevékenység eredményét és az 

Alapító rendelkezése szerint vagyonként átadott pénzeszközt. 

b) Az alapítvány bevételeit és kiadásait a jogszabályokban előírtak szerinti részletezésben, 

elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

c) Az alapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítványi célú 

tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint az alapítvány működési költségeit. 

7.  A kuratórium 



7.1. Az Alapítvány kezelő szerve  és képviselője a hét tagú Kuratórium, mely elnökből, titkárból és 

tagokból áll. A kuratóriumban az alapító – sem közvetlenül, sem közvetve – meghatározó befolyást 

nem gyakorolhat. A kuratórium tagja nem lehet olyan vállalkozás tisztségviselője, amellyel az 

alapítvány vállalkozási tevékenysége során üzleti kapcsolatban áll. 

 

A Kuratórium elnöke: Rottler Anna (7171 Sióagárd,Rákóczi u. 70.) elnök. 

A Kuratórium titkára: Felszegi Judit (7171 Sióagárd, Deák u. 25.) 
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A Kuratórium tagjai: 

1. dr. Fisi Istvánné (7171 Sióagárd, Bercsényi u. 1.) tag 

2. Barsi Ildikó (7171 Sióagárd, Baross Gábor utca 20.) tag 

3. Újvári Gábor (7171 Sióagárd, Dózsa utca 50.) tag
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4. Málinger József (7171 Sióagárd, Zrínyi u. 61.) tag 

5. Simonné Finta Ildikó (7171 Sióagárd, Széchenyi utca   16.) tag  

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. 

 

7.2. A tisztségviselők önállóan látják el az Alapítvány képviseletét, de kettőjük együttes aláírása 

szükséges a bankszámla feletti rendelkezéshez. Az elnök – akadályoztatása esetére – írásban a tagok 

közül további két személyt hatalmazhat meg a képviseletre.  

A tisztségviselők tevékenységük ellátásáért díjazásban nem részesülnek. 

7.3. Amennyiben a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját  veszélyezteti, az alapító a 

kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet jelölhet ki.  

7.4. A kuratórium az alapítvány döntést hozó, ügyintéző és képviselő szerve. A kuratórium kezeli az 

alapítványi vagyont és azzal – az alapítványi célok megvalósulása érdekében – rendelkezik.  

A kuratórium dönt az alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról, szem előtt tartva, hogy a 

csatlakozási ajánlat az alapítványi célok megvalósulását nem sértheti.  

                                                           
3
 Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2009. (II.10.) számú határozatával Horváth István (7171 

Sióagárd,  Kölcsey 8.); Horváthné dr. Horváth Erika (7171 Sióagárd, Kossuth u. 84.) és dr. Say Istvánné (7171 

Sióagárd, Petőfi u. 5.) tagok lemondása miatt megüresedő helyekre Barsi Ildikót (7171 Sióagárd, Baross Gábor utca 

20.), Mancsi Andreát (7117 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 41.) Simonné Finta Ildikót (7171 Sióagárd, Széchenyi utca   

16.) a Sióagárd Jövője Alapítvány kuratóriumába tagként megválasztotta.  



 

7.5. A kuratórium ügyrendje 

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal dönt az alapítványi célok 

megvalósítása, az alapítványi vagyon adott  időszakra vonatkozó – alapítványi célra történő - 

felhasználása érdekében.  

A kuratórium ülését az elnök vagy a titkár írásban –a napirend közlésével  hívja össze, legalább az 

tervezett ülés előtt negyvennyolc órával. Az ülés összehívását a Kuratórium bármely  három tagja 

együttesen is kezdeményezheti. 

A kuratórium ülése nyilvános. 

A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több,  mint a fele jelen van. 

A kuratórium a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. 

A  határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 

685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által meg  kötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

A Kuratórium gondoskodik határozatainak közzétételéről az érintettekkel írásban, igazolható 

módon, valamint kifüggeszti azokat a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára. 

A kuratóriumi ülésekről és az ott született döntésekről, határozatokról 8 napon belül írásos 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyért az elnök és a titkár együttesen felel.  

Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 

beszámolói közzétételéről a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja a nyilvánosságot. A 

Kuratórium döntéseiről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a kuratórium döntéseinek 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 

személye) megállapítható. 

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével történt 

előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium 

elnöke  a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles 

teljesíteni. A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az 

iratbetekintésekről a Kuratórium külön nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a 
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 Mancsi Andrea tag  lemondása miatt megüresedő helyre Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

141/2010. (XII.14.) számú határozatával  az alapítvány kuratóriumába tagként megválasztotta. 



kérelmező nevét, elérhetőségét (lakcím, székhely), a kért irat megnevezését, a kérelem 

teljesítésének idejét. A nyilvánosság gyakorlása személyiségi jogokat nem sérthet. 

Az alapítvány éves beszámolója, a közhasznúsági jelentése az előzőekben meghatározott 

feltételekkel megtekinthetők.  

 

A Kuratórium az alapítvány működéséről köteles az Alapítónak évente egyszer beszámolni és 

gazdálkodásának legfontosabb adatait, a közhasznúsági jelentését a székhelyén kifüggesztett 

hirdetőtáblán nyilvánosságra hozni. 

 

8. Az Alapítvány működése 

(hatályon kívül helyezve, illetve beépítve a 7.5. pontba szövegébe.) 

 

9. Az Alapítványhoz való csatlakozás: 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes és jogi személy csatlakozhat, aki az Alapítvány 

céljaival egyetért. 

 

10. Az Alapítvány bankszámláját a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet Sióagárdi 

Kirendeltsége vezeti. 

 

11. Az Alapítvány gazdálkodásáról a mindenkori pénzügyi, számviteli előírásoknak megfelelő 

főkönyvet és nyilvántartásokat kell vezetni. 

Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez.  

Az alapítvány az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 

helyi sajtó, – a  Sióagárdi Kábeltelevízió – útján is nyilvánosságra hozza. 

 

12. Az Alapítvány megszűnésével annak vagyona az alapító tulajdonába kerül, s annak teljes 

összegét az Alapító Okiratban meghatározott célokra kell fordítani. 

 

13. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK és az alapítványok gazdálkodási 

rendjéről szóló jogszabályok előírásai az irányadóak. 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 Háry János             dr. Varga Katalin 

           polgármester                 körjegyző 



 

 

 

Záradék: 

 

1.) Az Alapító Okirat módosítását Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  

59/2007. (IV.10.) számú képviselő-testületi határozatával rendelte el. 

2.) Az Alapító okirat módosítását Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  

26/2009. (II.10.) számú képviselő-testületi határozatával rendelte el. 

3.) Az Alapító okirat módosítását Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  

141/2010. (XII.14.) számú képviselő-testületi határozatával rendelte el. 

4.) Az Alapító okirat módosítását Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  

72/2012. (VI.05) számú képviselő-testületi határozatával rendelte el. 

 

    

        dr. Varga Katalin 

                      körjegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalás kelte: 2012. június 27. 

 

Dr. Varga Katalin 

  körjegyző 

 

 


