
A L AP Í TÓ O KIR A T  

 

 

mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 
1
 

alapján jogi személyiséggel rendelkező közalapítványt hozzon létre a következők szerint: 

 

 

1. Az Alapító: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye:
2
 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

 

2. A Közalapítvány elnevezése: Szentgotthárdért Közalapítvány
3
. 

 

3. A Közalapítvány székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

4. A Közalapítvány célja: 

Anyagi támogatással ösztönözni, segíteni, bátorítani mindazokat a magán- vagy jogi 

személyek részéről induló vállalkozásokat, beruházásokat és polgári kezdeményezéseket, 

amelyek célja, hogy – az Önkormányzat rendelkezésére álló vagyoni eszközökön kívül – 

Szentgotthárd fejlesztését, infrastruktúrájának javítását, gazdasági erejének növelését, az 

egészségügyi, kulturális, oktatási, kereskedelmi és idegenforgalmi szolgáltatások magasabb 

színvonalon történő kielégítését biztosítsák. 

Az Alapító annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonának adományok révén való 

gyarapodását elősegítse, illetve, hogy a meghatározott célra történő felajánlásokat a konkrét 

cél megvalósításához biztosítsa, a közalapítványon belül az alábbi kiemelt támogatási 

célokat határozza meg: 

- Gazdasági szféra, magánvállalkozások – különös tekintettel a városban hiányt pótló 

tevékenységekre, idegenforgalom, munkahelyteremtő beruházások, infrastruktúra 

fejlesztése. 

- Oktatás, átképzés és kultúra személyi és tárgyi feltételeinek javítása. 

- Az Önkormányzat feladatát képező egészségügyi alapellátás javítása. 

- Ifjúsági és diáksport, valamint a szabadidősport lehetőségének erősítése. 

 

5. A Közalapítvány vagyona és a vagyonfelhasználás módja: 

a) Az Alapító a Közalapítvány létrehozásakor 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint 

vagyont biztosít a meghatározott célok megvalósítására. 

A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai, vagy külföldi természetes, vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy 

természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat. 

A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká, alapítói jogokat nem 

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

kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan
4
. 
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 Módosította: 78/2014. számú Képviselő-testületi határozat (2014. március 26-i ülés). 
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 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat (2016. január 27-i ülés). 

3
 Módosította: 134/1996. számú Képviselő-testületi határozat (1996. május 30-i képviselő-testületi ülés). 

4
 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat (2016. január 27-i ülés). 



b) A Közalapítvány vagyona áll:  - alaptőkéből, 

  - alaptőkén kívüli vagyonból. 

 

ba) Alaptőke:  - az alaptőkét tartós betétbe kell elhelyezni
5
. 

 

bb) Alaptőkén kívüli vagyont képez: 

- a közalapítványi vagyon kamatai, 

- a nem alaptőkébe helyezett adományok, 

- egyéb források. 

 

c) A vagyon felhasználása: 

- A Közalapítvány vagyonának évente a Kuratórium által meghatározott részével 

vállalkozói tevékenység folytatható, de ezzel korlátlan felelősség nem vállalható. 

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.
6
 

A nyereség felhasználásáról a Közalapítvány Kuratóriuma dönt az éves eredmény-

elszámolást követően. 

- A meghatározott célú felajánlásokat csak az adományozó által megjelölt célra 

(szférában) lehet felhasználni. 

- A nem pénzbeli adományok értékesíthetők. 

- A Közalapítvány céljaira évente a következő összegek használhatók fel: 

- az alaptőke kamata, 

- a csatlakozók, a támogatók által befizetett összeg, 

- a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
7
 

- 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 (…)
8
 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.
9
 

 

d) A Közalapítvány céljaira történő vagyonfelhasználás módja: 

- A közalapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a Kuratórium gazdálkodik.
10

 

- A Kuratórium feladata a közalapítványi pályázatok kiírása és a pályázatok elbírálása. 

- Pályázat útján elnyerhetők:  - egyszeri támogatás, 
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 - ösztöndíj. 

- 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
11

. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor 

kerülhet sor, ha 

-  azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 

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

részletes rendjét.
12

 

 

6. A közalapítványi szervezet, annak feladatai és működése: 

a) A Kuratórium: 

A Közalapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium, amely 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.
13

 

 

A Kuratórium tagjainak száma: 10 fő
14

. 

 

A Kuratórium tagjainak személyi összetétele: 

- A Képviselő-testület bizottságai által választott egy-egy tag: 

a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság részéről
15

: 

Dr. Sütő Ferenc (9970 Szentgotthárd, Bethlen Gábor u. 21.)
16

, 

az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága részéről
17

: 

Sebestyénné Németh Eszter (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán u. 62.)
18

 

 

A bizottságok által választott kuratóriumi tagok mandátuma az önkormányzati 

választási ciklus időtartamára szól. 

 

- A Képviselő-testület által a városban élő, vagy a városban tevékenykedő
19

, vagy 

Szentgotthárdról elszármazott személyek köréből felkért 4 tag: 

Molnár Piroska (9955 Szentgotthárd, Toldi M. u. 1.), a kuratórium 

elnöke
20

, 
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Fábián Béláné (9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 41/A.)
21

 

Kaszás Zoltán (1025 Budapest, Józsefhegyi utca 28-30.) 22, 

Talabér Lászlóné (9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 175.)
23

. 

A felkért tagok megbízatásának időtartama: 6 év. 

 

- Szentgotthárd város polgármestere: 

Huszár Gábor (9970 Szentgotthárd, Apáti u. 8.)
24

 

 

- A Kuratórium pénzkezelését végző bank vezetője: 

Hegyi Csilla (9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 71.)
25

 

 

- A Képviselő-testület által megválasztott további két, a Képviselő-testületen kívüli tag
26

: 

Dr. Schultz Antal János (9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 37.)
27

, 

Vadász József (9970 Szentgotthárd, Zsidai u. 10.).
28

 

Megbízatásuk az őket megválasztó Képviselő-testület választási ciklusának 

időtartamára szól. 
29

 

 

A Kuratórium tagjai sorából titkárt választ.
30

 

 

A város polgármestere és a pénzkezelést végző bank vezetője a Kuratórium 

tisztségviselője nem lehet. 

 

b) A Kuratórium kizárólagos hatásköre: 

- a Kuratórium ügyrendjének megállapítása, 

- a Kuratórium titkárának
31

 megválasztása, 

- a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása, 

- támogatás mértékének megállapítása, 

- mindaz, amit ezen kívül az ügyrend a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, 

- vállalkozási célra felhasználható alapítványi vagyon évenkénti mértékének 

megállapítása. 

 

A Kuratórium támogatást pályázat, kérelem vagy javaslat alapján adományozhat. 

A támogatásban részesülők számát és a támogatás mértékét a Kuratórium állapítja meg. 

 

c) A Kuratórium működése: 

- Határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Ha a Kuratórium ülése 

nem volt határozatképes, az emiatt megismételt kuratóriumi ülés az eredeti napirendben 

szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, és erre a tagokat 
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 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 



már az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell, ha az ismételt kuratóriumi ülést az 

eredeti kuratóriumi üléssel együtt kitűzik és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti 

napon és helyszínen hívják össze. 

Ha a kuratóriumi ülés nem volt határozatképes és a megismételt kuratóriumi ülést nem 

az elhalasztott kuratóriumi ülés napjára hívják össze, hanem más időpontra, úgy erről a 

tagokat az általános szabályok szerint külön kell értesíteni, illetve meghívni azzal a 

tájékoztatással, hogy a megismételt kuratóriumi ülés megtartására az eredeti 

kuratóriumi ülés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében 

kerül sor, és a megismételt kuratóriumi ülés a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. 

A megismételt kuratóriumi ülést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – 

kuratóriumi ülés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni. 
32

 

- Döntéseit nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt. 

Minősített, 2/3-os többség szükséges a rendelkezésre álló alapítványi vagyon 1/3-át 

meghaladó összegű támogatások odaítéléséhez. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Közalapítvány 

terhére másfajta előnyben részesít; 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Közalapítványnak nem 

alapítója; 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll 

vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
33

 

- Évente legalább 4 alkalommal ülésezik. A Kuratóriumot írásban kell összehívni, 

igazolható módon. 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). Az ülést a Kuratórium elnöke 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.
34

 

- Döntéséről valamennyi kérelmezőt, javaslattevőt és az Alapítót tájékoztatni köteles. 

 

d) 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. 
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A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt.
35

 

 

e) A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a határozott idő lejártával, 

- 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.
36

 

 

7.
37

 A kezelő szerv ellenőrzésére jogosult szerv a felügyelőbizottság (a továbbiakban:
38

  

Ellenőrző Testület). 

 

Az Ellenőrző Testület a Képviselő-testület által választott elnökből és két tagból áll, név 

szerint: 

Géczi Józsefné (9970 Szentgotthárd, Táncsics Mihály u. 22.) elnök, 

Hafner László Gusztávné (9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 7., 1. ajtó)39és 

Kovács János Imréné (9970 Szentgotthárd, Vörösmarty utca 4.)
40

. 
 

Megbízatásuk ideje: négy év. 

Az Ellenőrző Testület: 

- A kezelő szervtől tájékoztatást kérhet, és az iratokba betekinthet. 

- A kezelő szervre kötelező döntést nem hozhat. 

- Ellenőrzi a kezelő szerv döntéseinek jogszerűségét. 

- Ellenőrzi a kezelő szerv gazdálkodását. 

- Ellenőrzi a közalapítványi célok megvalósítását. 

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

közalapítványi célok megvalósítását sértő, vagy veszélyeztető döntések esetében értesíti 

az Alapítót. 

Az Ellenőrző Testület tevékenységéért az Alapítónak felelős, annak évente beszámolni 

tartozik. 

Az Ellenőrző Testületet az elnök képviseli és hívja össze szükség szerint. Határozatképes, 

ha mindkét tag és az elnök jelen van. 

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

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 
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 Módosította: 6/2016. számú Képviselő-testületi határozat (2016. január 27-i ülés). 
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 Módosította: a 2021. február 15-én elfogadott V/16/2021. számú határozat. 
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vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium 

tagja.
41

 

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.
42

 

 

8. A Közalapítvány képviselete: 

A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, akit az Alapító jelöl ki.
43

 

A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat külön ügyrend szabályozza. 

 

9. Beszámolás a Közalapítvány működéséről: 

A Kuratórium a Közalapítvány működéséről az Alapítónak évente beszámolni és 

gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.
44

 

A Kuratóriumnak rendszeresen nyilvánosságra kell hoznia a pályázatok tárgyában hozott 

döntéseket. 

A Közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) 

az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyben szokásos módon – közzé 

kell tenni.
45

 

 

10. A Közalapítvány megszűnése: 

A közalapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.
46

 

A Közalapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

A Közalapítvány megszűnésére a Ptk. 3:403. §-a
47

 rendelkezései az irányadók azzal, hogy a 

Közalapítványt - az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően - a bíróság 

nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a 

közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban 

megvalósítható. 
48

 

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.
49

 

 

11. Egyéb kérdések: 

a) A Kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik. 

b) Az Alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány érvényességéhez bírósági 

nyilvántartásba vétel szükséges. 

c) A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
50
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d) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. 

törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
51

 

e)
52

 Jelen Alapító Okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az Alapító 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadta el 2022. február 

23-án, a 48/2022. számú Képviselő-testületi határozatában. A jelölt határozattal 

elfogadott módosítások az Alapító Okirat szövegében vastag betűvel vannak szedve. 
 

Szentgotthárd, 2022. február 23.
53

 

 

 

 

   Huszár Gábor 

    polgármester 
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 Eredeti alapító okirat kelte: 1991. 08. 29. 


