
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  241- ……/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. március  26-i soros  ülésére 
 
Tárgy: Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány   

módosított alapító okiratának jóváhagyása                    
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minısített többség       
 
 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért 
Közalapítvány (székhely: 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.; nyilvántartási száma: AK 1536) 
alapítója. Tekintettel arra, hogy Magyarország Országgyőlése hatályon kívül helyezte a 
közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvényt, valamint hatályba lépett az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), ezért szükséges  a Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása. 
 
A fenti elızmények és jogszabályi rendelkezések alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselı-
testület az alábbi határozatot szíveskedjen megtárgyalni és meghozni: 
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    Határozati javaslat 
 

…/2013. (03.26.) önkormányzati határozat 
 

1. A Képviselı-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy „Az 
Alsónémedi Napköziotthonos  Óvodáért Közalapítvány” Alapító Okiratának a 
Közalapítványt célját meghatározó bekezdésének 2. mondata helyébe az alábbi 
szövegrész lép:  
 
„ A Közalapítvány tevékenységét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott 
közfeladatok ellátásával kapcsolatban végzi. E cél érdekében a Közalapítvány 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, 
valamint sport közhasznú tevékenységet végez.” 
 

2. A Képviselı-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy „Az 
Alsónémedi Napköziotthonos  Óvodáért Közalapítvány” Alapító Okiratának a 
„Kuratórium m őködése” címő fejezete 3.) pont 2. bekezdésének utolsó mondata 
helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
„A Kuratórium mőködésének további szabályozását a Kuratórium mőködésére 
vonatkozó jogszabályok, valamint a Kuratórium Mőködési Szabályzata tartalmazza, 
melyet a Kuratórium határozattal fogad el.” 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
Kapják:  kuratórium elnöke 
 
 
Alsónémedi, 2013. március 19. 
 
 

Vincze József 
polgármester 

Az elıterjesztés törvényes: 
 
 Dr. Percze Tünde 
         jegyzı  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(Egységes szerkezetben) 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 38/1998. (II. 27.) sz., 
105/1998. (06.26.) sz., 188/2002. (06. 28.) sz., a 187/2008. (06.27.) sz., valamint a …/2013. 
(03.26.) sz. határozatával módosított 162/1997. (11.07.) sz. határozatával az óvoda 
támogatására Közalapítványt hoz létre. 
 
A Közalapítvány neve: „Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány” 
 
A Közalapítvány székhelye: Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
Az Alapító: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
 
A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség óvodájának tárgyi feltételeit segítse, támogassa az 
udvar rendezését, játékok és sporteszközök vásárlását. A Közalapítvány tevékenységét 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
6. és 8. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásával kapcsolatban végzi. E cél 
érdekében a Közalapítvány nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- 
és ifjúságvédelem, valamint sport közhasznú tevékenységet végez. 
 
A Közalapítvány számlaszáma: 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 
64400068-10605008 
 
A Közalapítvány függetlensége: Az Alapító kijelenti, hogy a Közalapítvány pártoktól 
független, azoktól támogatást nem kap, országgyőlése képviselıjelöltet az országgyőlési 
választásokon nem támogat, illetve nem állít. A Közalapítvány közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, pártoknak semmilyen támogatást nem nyújt. 
 
A Közalapítvány vagyona: 
 

1.) A Közalapítvány céljára az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-
testülete 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint összegő készpénzt rendel. Ez képezi a 
Közalapítvány induló tıkéjét. Az Alapító kötelezi magát, hogy ezt az összeget a jelen 
Közalapítvány érvényes létrejöttétıl számított 15 napon belül a Takarékszövetkezet 
Alsónémedi fiókjánál erre a célra nyitott bankszámlán helyezi el. 
 

2.) A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat. 
 

3.) A Közalapítvány céljai megvalósításához a felajánlásokat valamint a kamatokat 
használja fel. 

 
4.) A Közalapítvány vagyonát az erre a célra létrehozott Kuratórium kezeli. 

 
A Közalapítvány képviselıje a Kuratórium elnöke. 



 
5.) A Közalapítvány vagyonát képezı készpénzt kamatozó betétben kell elhelyezni. A 

Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítására, 
azokat nem veszélyeztetve végez. 
A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 
okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 

 
6.) A Közalapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke és egy tagja együttesen 

rendelkezik. 
 
Elsı aláíró: Mikusné Végh Magdolna 
Második aláíró: Kovacsik Gyuláné 
 
A Közalapítvány pénzügyi forgalmát a Takarékszövetkezet alsónémedi fiókja 
bonyolítja. 
A Közalapítvány mőködésével kapcsolatos, ügyviteli és adminisztratív tevékenységet 
a Napköziotthonos Óvoda látja el. 
 

7.) A Közalapítvány vagyona kizárólag az Alapítvány céljaira használható fel. 
 

A kuratórium m őködése 
 
 
A Kuratórium tagjainak száma: 5 fı. 
 
A Kuratórium tagságáról a Képviselı-testület minısített többséggel dönt. A tagság 
visszavonásig érvénes, át nem ruházható. A kuratóriumi tagság csak akkor vonható vissza, ha 
a nevezett tag – vagy akár az egész kuratórium – tevékenységével vagy mulasztásával 
veszélyezteti a Közalapítvány tevékenységét. 
 
A Kuratórium elnöke: Mikusné Végh Magdolna 
   óvodavezetı 
   Budapest XVIII. Heltai tér 1. 
 
A Kuratórium tagjai: Józanné Horváth Zsuzsanna 
   szülı 
   2351 Alsónémedi, Haraszti út 82. 
 
   Kovacsik Gyuláné 
   óvónı 
   2351 Alsónémedi, Árpád u. 1/b. 
  
   Zelovicsné Balázs Katalin 
   szülı 
   2351 Alsónémedi, Zrínyi u. 3. 
 
   Szlovicsákné Polyák Ágnes 
   szülı 
   2351 Alsónémedi, Mátyás kir. u. 6. 
 



A Kuratóriumnak nem lehet elnöke és tagja az, aki az Alapítványnál – a kuratóriumi 
megbízatásán kívül – más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatásokat, illetve a fentiek hozzátartozója. 
Nem lehet kuratóriumi tag és elnök, továbbá az, aki korábban olyan más közhasznú 
szervezetnél töltött be vezetı tisztségviselıi funkciót, mely megszőnésével az adózás 
rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 

1.) A Kuratórium tagjai ellenszolgáltatás nélkül látják el feladataikat, tevékenységükért 
polgárjogi felelısséggel tartoznak. 
 

2.) A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az ülést az elnök 
hívja össze, s a meghívóban javaslatokat tesz annak napirendjére is, melyet a 
Kuratórium az ülésen fogad el. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok több 
mint a fele jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 
egy javaslat akkor tekinthetı elfogadottnak, ha az igen szavatok száma meghaladja az 
egyéb szavazatok számát. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, 
illetve a megkötendı jogügyletben érdekelt. 
A Kuratórium ülése nyilvános. Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, melynek elkészítésérıl 
az elnök gondoskodik, melybıl megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, 
idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (szükség 
esetén személye). A kuratóriumi döntések tartalmáról, idıpontjáról, hatályáról, 
valamint a döntést támogatók és ellenzık számarányáról külön nyilvántartást (a 
továbbiakban: Határozatok Könyve) kell vezetni. A Határozatok Könyvének 
vezetésérıl a Kuratórium Elnöke gondoskodik. A Kuratórium mőködésének további 
szabályozását a Kuratórium mőködésére vonatkozó jogszabályok, valamint a 
Kuratórium Mőködési Szabályzata tartalmazza, melyet a Kuratórium határozattal 
fogad el. 
Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, elkészítésérıl az elnök gondoskodik. 
 

3.) A Kuratórium munkájáról, a Közalapítvány céljának megvalósításáról az elnök az 
Alapítót évente tájékoztatja. 

 
A Kuratórium feladatai 

 
1.) A Kuratórium gondoskodik a jelen Alapító Okiratban megjelölt közalapítványi célok 

megvalósításáról. Gondoskodik a Közalapítvány vagyonának lehetı legnagyobb 
hozadék elérése érdekében történı befektetésérıl. 
 

2.) A Kuratórium kezeli a Közalapítvány vagyonát, dönt a Közalapítvány vagyonának 
növelésérıl, a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, a Közalapítvány 
pénzeszközeinek felhasználásáról. 

 
3.) A Felügyelı Bizottság véleményezése után 15 napon belül, de legkésıbb minden év 

május 31-ig egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással elfogadja a Közalapítvány éves 
beszámolóját, vagyonmérlegét, közhasznúsági jelentését. Évente beszámol a 
Közalapítvány mőködésérıl a Képviselı-testületnek, melye a Képviselı-testület 
határozattal fogad el. Az Alapítvány megszőnése esetén elszámol az Alapítvány 



vagyonával. Az Alapítvány alapító okiratait és annak módosításait, tevékenységének 
és gazdálkodásának legfontosabb adatait a hivatalos helyi sajtó útján szükség szerint – 
de legalább évente egyszer – nyilvánosságra hozza. 

 
4.) Megállapítja a Közalapítvány mőködésének részletes szabályait, tartalmazó ügyrendet. 

 
 
 

A Felügyelı Bizottság 
 

5.) A Felügyelı Bizottság háromtagú. 
A bizottsági tagságról a Képviselı-testület minısített többséggel dönt. 
A Felügyelı Bizottság tagjai közül alakuló ülésén elnököt választ. 

 
A Felügyelı Bizottság összetétele: 

 
Elnök: Szabó Éva – Alsónémedi, Garay u. 17. 
 
Tagok: 
Borbélyné Kovács Andrea – Alsónémedi, Aranyág u. 22. 
 
Kozma Miklós – Alsónémedi, Fı u. 55. 

 
Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagjai az, aki a Kuratórium elnöke vagy 
tagja, illetve azok hozzátartozója. A továbbiakban a Felügyelı Bizottság tagjaira, 
Kuratóriumra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok érvényesek. 

 
6.) A Felügyelı Bizottság ellenırzi a Közalapítvány mőködésének és gazdálkodásának 

törvényességét és célszerőségét, valamint legkésıbb minden év május 15. napjáig 
véleményezi az éves beszámolót, vagyonmérleget és közhasznúsági jelentést. 
 

7.) A Felügyelı Bizottság döntését ülésén hozza meg nyílt szavazással, egyszerő 
szótöbbséggel. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Üléseit az elnök 
indítványára tartja szükség szerint, de legalább évi két alkalommal. Az elnök a 
meghívóban javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a bizottság határozattal fogad 
el. Ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagok több mint fele jelen van. A 
Felügyelı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 
8.) A Felügyelı Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a. a Közalapítvány mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány 

érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt meg, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
Kuratórium döntését teszi szükségessé, 

b. a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. 
 

A Kuratóriumot – a Felügyelı Bizottság indítványára – annak megtételétıl számított 
30 napon belül – össze kell hívni. E határidı eredménytelen letelte után a Felügyelı 
Bizottság elnöke is jogosult a Kuratórium összehívására. 

 



9.) A Felügyelı Bizottság az alapítót köteles azonnal tájékoztatni, ha céljának 
megvalósítását veszély fenyegeti. 

 
10.) A Felügyelı Bizottság tagjai ellenszolgáltatás nélkül látják el feladataikat. 

 
11.) A Közalapítvány mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, 

beszámolóinak és döntéseinek nyilvánosságra hozatala a Kuratórium Elnökének a 
feladata, a döntések meghozatalától számított 8 napon belül. A nyilvánosságra hozatal 
módja: az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (2351 Alsónémedi, Szent 
István tér 8.) Szent István téri épületének faliújságjára kell azokat kifüggeszteni. A 
Közalapítvány éves tevékenységérıl szóló beszámolót nyilvánosságra kell hozni 
elfogadását követıen az Alsónémedi Hírmondó júniusi-júliusi számában. A 
Közalapítvány mőködése során keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium 
Elnöke biztosítja, akinél ezen igényt írásban kell jelezni. A Kuratórium Elnöke köteles 
a betekintésre vonatkozó igényt megvizsgálni és teljesíthetısége esetén a 
megérkezéstıl számított 15 napon belül dokumentált módon teljesíteni. 

 
12.) Az alapító tagok az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány 

Alapító Okiratában foglaltakkal egyetértenek és azt mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt elfogadták. 

 
13.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Közalapítványra és 

annak gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
 
 

Alsónémedi, 2013. március   
 
 
 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
képv.: Vincze József polgármester 

Alapító 

 

 


