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KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 152/1995. számú határozatával 

önkormányzati közfeladat ellátása támogatása érdekében közalapítvány létrehozását 

határozta el.
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I. A közalapítvány alapítója: Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhelye: 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
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II. A közalapítvány neve: Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

III. A közalapítvány székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

IV. A közalapítvány jellege: 

 

A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy 

bármikor a közalapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással 

csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem 

gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium 

részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
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A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
4
 A közalapítvány politikai 

pártoktól független, tőlük anyagi támogatást nem fogad el, és azoknak anyagi támogatást nem 

nyújt.
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(…)
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V. A közalapítvány célja: 

 

A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető bűncselekmények, egyéb jogsértések 

visszaszorítása, a bűnüldöző tevékenység eredményesebbé tétele érdekében, a közbiztonság 

fenntartásában közreműködő szervezetek támogatása Szentgotthárd városában. 

 

A közalapítvány országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Nem nyújt 

támogatást megválasztott országgyűlési képviselőnek és semmiféle politikai pártnak. 

 

 

VI. A közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 

  

                                                 
1 A hatályon kívül helyezett jogszabályokra való hivatkozások törlésével módosította: 6/2016. számú Képviselő-

testületi határozat 2016. január 27-én. 
2 Az alapító székhelyével kiegészítette: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
3 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
4 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
5 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
6 Az „A közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet.” szövegrészt törölte: 6/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat 2016. január 27-én. 



 

VII. A közalapítvány alapító vagyona: 

 

A közalapítványt létesítő Szentgotthárd Város Önkormányzata a köz
7
alapítvány céljára a 

közalapítvány bírósági bejegyzéséig zárolt számlán (ERSTE Bank Rt. Szentgotthárd) 

100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint összeget a közalapítvány rendelkezésére bocsátja. 

 

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

  

A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 

befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) 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.
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A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

 

VIII. A közalapítvány vagyonának felhasználása: 

 

A közalapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel.
9
 Az alapítványi vagyon, valamint a vagyon kamatai 

felhasználásáról a kuratórium dönt. A közalapítvány vagyona felhasználásáról a kuratórium 

minősített – kétharmados – többséggel határoz. 

 

A közalapítvány vagyona részévé válnak a későbbiekben a közalapítványhoz csatlakozó bel- 

és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeli és dologi adományai, amennyiben ezeket a 

közalapítvány kuratóriuma elfogadja. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni 

juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
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A közalapítvány vagyona felhasználható az alapító okirat V. pontjában meghatározott célok 

megvalósulását szolgáló eszközök beszerzésére és bérbevételére. 

 

A közalapítvány céljára rendelt vagyonból és a közalapítvány célját szolgáló tevékenység 

támogatására a kuratórium évente legalább egy alkalommal pályázatot ír ki. 

 

A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi 

egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány 

közfeladatára tekintettel más eljárási rendet (…)
11

 állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség 

körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj 

jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
12

 

                                                 
7 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
8 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
9 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
10 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
11 Módosította (a „nem” szót törölte): 110/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én. 
12 Módosította (a bekezdést beemelte): 13/2004. sz. Képviselő-testületi határozat 2004. 01. 29-én. 



 

A közalapítvány a támogatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhető pályázati 

rendszer keretei között nyújtja (…)
13

. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, 

amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a 

pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a 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. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha 

- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 

- a pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás 

részletes rendjét.
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A támogatások odaítélésekor meg kell határozni a kedvezményezett elszámolási 

kötelezettségét, a támogatás felhasználásának rendjét, s a közalapítvány folyamatos 

ellenőrzési jogát. 

 

 

IX. A közalapítvány szervezete, működése: 

 

A kuratórium: 

 

A közalapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a kuratórium, ami öt tagból áll
15

: 

 

Elnöke: Horváth Tibor (9963 Magyarlak, Kossuth Lajos utca 137.) 

Titkára: a Szentgotthárdi Rendőrőrs mindenkori parancsnoka, jelenleg: Varga Ferenc 

(9700 Szombathely, Simon István u. 7/A. fsz. 2.)
16

 

 

A kuratórium két tagja a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, nevezetesen:
17

 

Labritz Béla (9970 Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp. 6.)
18

 és 

Dr. Haragh László (9970 Szentgotthárd, Kethelyi út 41.)
19

. 

 

A kuratórium ötödik tagja a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd mindenkori elnöke, jelenleg: 

Molnár László (9970 Szentgotthárd, József Attila utca 29.)
20

 

 

A kuratórium működési szabályzatát saját maga dolgozza ki. 

 

A kuratórium dönt a közalapítványi vagyon felhasználásáról, biztosítja a közalapítványi célok 

folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert, dönt a 

közalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
21

 

                                                 
13 Az „a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 15. §-ában meghatározott feltételek szerint” 

szövegrészt törölte: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
14 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
15 Módosította: 110/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én. 
16 Módosította: 113/2022. számú Képviselő-testületi határozat 2022. május 25-én. 
17 Módosította: 110/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én. 
18 Módosította: 200/2019. számú Képviselő-testületi határozat 2019. november 13-án. 
19 Módosította: 200/2019. számú Képviselő-testületi határozat 2019. november 13-án. 
20 Módosította: 110/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én. 



 

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést. A kuratórium ülését az 

elnök (…)
22

 – a napirend közlésével és a napirendhez készült előterjesztés megküldésével – 

írásban hívja össze, meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell a közalapítvány nevét és 

székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót 

a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó 

kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 

hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
23

 

 

A kuratórium ülései nyilvánosak. 

 

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök és egy felkért tag 

hitelesít. A jegyzőkönyvnek olyannak kell lennie, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, 

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

személye) megállapítható. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a közalapítvány terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
24

 

 

A kuratórium döntéseit az érintettekkel haladéktalanul szóban és ezen felül tizenöt napon 

belül írásban is köteles közölni. 

 

(…)
25

 

 

A kuratórium - a nyilvánosságra hozatal érdekében – a közalapítvány tevékenységének és 

gazdálkodásának legfontosabb adatait, a működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjára 

vonatkozó információkat, valamint beszámolóit köteles Szentgotthárd város honlapján 

(www.szentgotthard.hu) vagy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
26

 honlapján 

(hivatal.szentgotthard.hu)
27

 közzétenni. 

 

                                                                                                                                                         
21 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
22 A „legalább tizenöt nappal az ülést megelőzően” szövegrészt törölte: 6/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat 2016. január 27-én. 
23 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
24 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
25 Az „A döntések nyilvánosságra hozatalát a közalapítvány székhelyén történő kifüggesztéssel kell biztosítani.” 

szövegrészt törölte: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
26 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
27 Módosította: 110/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én. 



A kuratórium köteles az alapítónak évente beszámolni a közalapítvány működéséről.
28

 

 

A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre bárki 

jogosult, kivéve, ha a betekintés személyiségi vagy adatvédelmi jogokat sértene. A 

betekintésre a kuratórium elnökéhez benyújtott írásbeli kérelem alapján, annak beérkezésétől 

számított harminc napon belül lehetőséget kell biztosítani, és rögzíteni kell, hogy a betekintő 

milyen iratokat tekintett meg. A betekintő kérelmére – a másolási költségek megtérítése 

ellenében – másolatot kell készíteni. 

 

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet
29

 készíteni. 

 

A közhasznúsági melléklet
30

 elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a közalapítvány által végzett közhasznú 

tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 

jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági 

melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a közalapítvány vezető 

tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek 

felsorolását.
31

 

A közalapítvány éves közhasznúsági mellékletébe
32

 bárki betekinthet, illetőleg abból saját 

költségére másolatot készíthet. 

 

A kuratórium döntési jogait a kuratóriumi ülés
33

 keretében gyakorolja. 

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

A kuratórium döntéseit minősített – kétharmados – szótöbbséggel hozza. 

 

A kuratórium a közalapítvány éves beszámolójának elfogadása tárgyában is kétharmados 

szavazattöbbséggel határoz. 

 

A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg.
34

 

 

A kuratóriumi elnöki és titkári tisztség
35

 határozatlan időre jön létre, kijelölésük jogát az 

alapító fenntartja magának
36

. 

A kuratórium helyi képviselő-testületi tagjait az alapító a következő helyi önkormányzati 

választások időpontjáig bízza meg a kuratóriumi tagsággal. 

A Polgárőr Egyesület Szentgotthárd elnöke e tisztségének fennállásáig tagja a 

Kuratóriumnak.
37

 

  

                                                 
28 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
29 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
30 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
31 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
32 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
33 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
34 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
35 Módosította: 110/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én. 
36 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
37 Módosította: 110/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én. 



 

Az előbbi feltételeken túl a kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondásával, 

- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 

61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, 

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.
38

 

 

Felügyelőbizottság (a továbbiakban:
39

 Ellenőrző Testület): 

 

A kezelő szerv ellenőrzésére jogosult szerv az Ellenőrző Testület, amely a kezelő szervre 

kötelező döntést nem hozhat. 

Az Ellenőrző Testület a képviselő-testület által választott elnökből és két tagból áll. 

Megbízatásuk időtartama négy év. 

 

Az Ellenőrző Testület: 

 

- A kezelő szervtől tájékoztatást kérhet és az iratokba betekinthet. 

- Ellenőrzi a kezelő szerv döntéseinek jogszerűségét. 

- Ellenőrzi a kezelő szerv gazdálkodását. 

- Ellenőrzi az alapítványi célok megvalósítását. 

- A jogellenes döntések, illetve a gazdálkodással kapcsolatos hiányosságok, valamint az 

alapítványi célok megvalósítását sértő vagy veszélyeztető döntések esetén értesíti az alapítót. 

 

Az Ellenőrző Testület tevékenységéért az alapítónak felelős, annak évente beszámolni 

köteles. 

Az Ellenőrző Testületet az elnök képviseli. 

Az Ellenőrző Testületet az elnök hívja össze szükség szerint. 

Az Ellenőrző Testület akkor határozatképes, ha az elnök és mindkét tag jelen van. 

Az Ellenőrző Testület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az ellenőrző testületi elnöki tisztség és tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az Ellenőrző Testület 

elnökének vagy tagjának lemondó nyilatkozatát a kuratórium elnökéhez intézi.
40

 

 

 

X. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokként a Ptk. 3:22. §-

ában foglalt, a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeket és kizáró okokat kell 

megfelelően alkalmazni. Nem lehet továbbá kuratóriumi tag, aki közügyektől eltiltó ítélet 

hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). A közalapítvány kedvezményezettje és annak 

közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, 

illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 

kuratóriumban.
41

 

 

                                                 
38 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
39 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
40 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
41 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 



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

hozzátartozója (…)
42

, 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 

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

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

Az Ellenőrző Testület elnöke és tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző 

Testület elnöke és tagja, akivel szemben a kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró ok áll fenn, 

továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium tagja.
43

 

 

 

XI. A közalapítvány képviselete, az aláírási jogosultság: 

 

A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult. 

 

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a közalapítvány kuratóriuma 

felhatalmazása alapján a kuratórium elnöke és titkára együttesen jogosult. 

 

 

XII. A közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. 

 

 

XIII. A közalapítvány alapító okiratának módosítására a közalapítvány alapítója jogosult. 

 

 

XIV. A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett 

szövegét) az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyben szokásos módon - 

közzé kell tenni.
44

 

 

 

XV. 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.
45

 

 

 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint az egyesülési 

                                                 
42 A „(Polgári Törvénykönyv 685. § b) pont)” szövegrészt törölte: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 

2016. január 27-én. 
43 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
44 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
45 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 



jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
46

 

 

Jelen Alapító Okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az Alapító 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 25-i
47

 ülésén 

egyhangúlag elfogadta. Az ezen az ülésen elfogadott módosítások az Alapító Okirat 

szövegében vastag betűvel vannak szedve.
48

 

 

Szentgotthárd, 2022. május 25.
49

 

 

Az Alapító Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének felhatalmazása 

alapján: 

 

 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

 

                                                 
46 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
47 Módosította: 113/2022. számú Képviselő-testületi határozat 2022. május 25-én. 
48 Kiegészítette: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat 2016. január 27-én. 
49 Az alapítvány bejegyzésének alapjául szolgáló eredeti alapító okirat kelte: 1995.06.29. 


