Alapító okirat
A „Pusztasomorja Templomáért”
Alapítvány
Alapító Okiratának a 2015. február 12-ei módosításával egységes
szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Nyilvántartási száma: Pk.A.KH. 50.302/1992
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Az 1./ pontban megjelölt alapítók (a továbbiakban: Alapítók) a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítják az Alapító okiratot az alábbiak szerint.
1. Az alapítók: a.) Jánossomorja Város Önkormányzata
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
b.) Luka János
9241 Jánossomorja Bercsényi u. 35.
2. Az alapítvány neve: „Pusztasomorja Templomáért” Alapítvány
3. Az alapítvány székhelye: 9242 Jánossomorja, Bercsényi u. 35.
4. Az alapítvány célja
Jánossomorja város pusztasomorjai városrészén lévő templom felújítása, karbantartása,
korszerűsítése.
A 2011. évi CLXXV. törvény figyelembevételével az Alapítvány az alábbi közhasznú
tevékenységeket folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályok
megjelölésével:
Műemlékvédelem, kulturális szolgáltatás
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény 28. § (b) pontja alapján: b)
a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei értékükkel
összhangban álló hasznosításuk biztosítása,

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.
pontja alapján: kulturális szolgáltatás, különösen a kulturális örökség helyi védelme
Az alapítványi tevékenység és eredménye – természeténél fogva – az egész közösséget
szolgálja.
4./A. Az alapítók visszavonhatatlanul kijelentik, hogy alapítványuk a „Pusztasomorja
Templomáért „Alapítvány pártoktól és politikai szervezetektől független. Az alapítványi
vagyon sem közvetlen, sem közvetett módon nem szolgálhat politikai párt, vagy
önkormányzati képviselőjelölt támogatására.
5. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4. pontban megfogalmazott célok
eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit
elfogadja.
A csatlakozó jelen Alapító okirat alapján az alapítói jogok gyakorlására nem jogosult.
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6. Az alapítvány vagyona
Az alapítók a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében legkésőbb a jelen alapító
okirat bírósági benyújtásáig a Mezőbank Rt. Győr 339-98925/5701308 banknál megnyitott
bankszámlán elhelyeznek összesen 630.000,- Ft-ot az alábbi megoszlás szerint
Név

Összeg

a.) Jánossomorja Város Önkormányzata
b.) Luka János

625.000,- Ft
5.000,- Ft

Az alapítvány előzőekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat 5.
pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásával, valamint a kezelő
szerv gazdálkodásának eredményével.
6/A. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a kuratórium elnökének
írásbeli felhatalmazása alapján végezhető. E tevékenység nem járhat az adományozók és más
személyek zaklatásával, személyhez fűződő jogaik és méltóságuk sérelmével.
7. Az alapítványi vagyon működtetése
Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet illeti, amely azt kamatozó banki
betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár-, vagy letéti jegyet vásárolhat,
azzal az alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásban részt vehet.
Az alapítvány befektetési tevékenységét a kuratórium által jóváhagyott Befektetési Szabályzat
alapján végzi.
7./A. Az alapítvány a 7. pontban írt vállalkozói tevékenységet csak közhasznú célja érdekében
e célt nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány cél szerinti tevékenységéből, és a
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait elkülönítve kell nyilvántartani.
A gazdálkodása révén elért eredményt nem oszthatja fel, azt kizárólag az alapítványi célra
fordíthatja.
8. Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyonnak 95 %-a, valamint az
alapítványi vagyon hozadékai, továbbá a később csatlakozók vagyoni hozzájárulásai illetve
azok hozadékai használhatók fel. A felhasználás módjáról az alapítvány kuratóriuma dönt.
9. Az alapítvány ügyvezető szerve
Az alapítvány ügyvezető szerve az alapítók által létrehozott (6) tagú kuratórium. A
kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium elnökét, titkárát és
tagjait határozatlan időre az alapítók kérik fel. A kurátori tisztség elfogadásáról a felkért
személynek írásban nyilatkozni szükséges. Tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
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A kuratóriumi tagság megszűnik:
1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
2.

megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

3. visszahívással;
4.

lemondással;

5.

kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

6. a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
7. a kuratóriumi
bekövetkeztével.

taggal

szembeni

kizáró

vagy

összeférhetetlenségi

ok

A kuratórium tagjait az alapítók hívhatják vissza. A kuratóriumi tag megbízatásáról
a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az alapítvány
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.

A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülés határozatképes, ha azon a
kuratórium legalább 4 tagja jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással a jelenlevők
egyszerű többségével hozza.
Háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat kell az alapítvány:
-

éves beszámolójának és

-

közhasznúsági mellékletnek, valamint a

-

szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához

A döntéshozatalban nem vehet részt, nem szavazhat az a kuratóriumi tag, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1). bek. pont) a határozat alapján kötelezettség vagy
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felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
A kuratóriumi tagokra a Ptk. 3:22. § alapján a vezető tisztségviselővel szembeni
követelmények és kizáró okokat kell alkalmazni.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek
többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.
Ha az alapítvány valamely szerve jogosult az alapítói jogok gyakorlására, a feljogosított
alapítványi szerv saját tagjaival és vezetőjével, valamint a szerv ellenőrzésére szolgáló
személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat. [Ptk. 3:394.§]

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
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.

Az alapítvány szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a kuratórium ügyrendjét is.
Az alapítványi kuratórium:
Elnöke: Pápai János

9242 Jánossomorja, Iskola u. 21.
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Titkára: Luka János

9242 Jánossomorja, Bercsényi u. 35.

Tagjai:
Erdős Csaba

9242 Jánossomorja, Árpád utca 01.

Farkas Ferenc

9242 Jánossomorja, Bercsényi utca 22.

Egyed Ferenc

9242 Jánossomorja, Bercsényi u. 9.

a mindenkori jánossomorjai polgármester, jelenleg:
Dr. Kurunczi Károly Tibor

9241 Jánossomorja, Malom u. 41.

Hatályos: 2015. február 12. napjától

9./A A kuratórium ülését az elnök hívja össze, legalább 15 nappal a határnap előtt. A
kuratórium ülései nyilvánosak. A meghívóban közölni kell a napirendi javaslatot is és utalni
kell az ülés nyilvános voltára. A meghívót az alapítvány székhelyén, valamint a
pusztasomorjai plébániatemplom és a városi polgármesteri hivatal hirdetőbáláján is közzé
kell tenni.
9./B A kuratórium döntéseiről a titkár a Határozatok könyvébe nyilvántartást vezet. A bejegyzéseket az
elnök és egy tag aláírásával hitelesíti. A bejegyzés tartalmazza a határozat számát, keltét, a döntés
lényegi tartalmát, a szavazati arányt, kérésre a kisebbségben maradókat név szerint. Az alapítvány
dokumentumai és a Határozatok könyve nyilvános alapítványi iratok, azokba az alapítvány
székhelyén, a 9242 Jánossomorja, Bercsényi u. 35. szám alatt bárki betekinthet, tartalmáról
másolatot készíthet. Az iratok őrzési helye az alapítvány székhelye.

Az iratbetekintés iránti igényt az alapítvány elnökénél vagy titkáránál kell bejelenteni.
Az egyeztetett időpontokban, de legkésdőbb az iratbetekintés iránti kérelem beérkezésétől
számított 3 munkanapon belül az iratok megtekinthetők.
A kuratórium döntéseit székhelyén, a 9242 Jánossomorja, Bercsényi u. 35. szám alatt,
valamint a pusztasomorjai plébániatemplom, 9241 Jánossomorja, Szent István u. 34. szám
alatti, és a községi polgármesteri hivatal 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. szám alatti
hirdetőtábláján teszi közzé.
Ha a döntés címzettje meghatározott személy, részére a határozatot közvetlenül is kézbesítik.
A határozatokról – az érintettek tudomására és nyilvánosságra hozatal mellett meg kell
jelölni a határozat időpontját, valamint a határozat meghozatalának módját.
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9./C A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány éves beszámolójának és a
közhasznúsági mellékletnek az elfogadása. A dokumentumok elkészítése az elnök és a titkár
feladata és felelőssége, előterjesztője az elnök.
A kuratórium elnöke a nyilvános működés érdekében az Alapítvány, mint közhasznú
szervezet működéséről, a szolgáltatás igénybevételének módjáról, és a beszámolóiról a
Kisalföld című napilapban tájékoztatást nyújt, és a székhelyén, a 9242 Jánossomorja,
Bercsényi u. 35. szám alatt, valamint a pusztasomorjai plébániatemplom 9241
Jánossomorja, Szent István u. 34. szám alatti és a községi polgármesteri hivatal 9241
Jánossomorja, Szabadság u. 39. szám alatti hirdetőtábláján teszi közzé.
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, így különösen az éves
beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe, továbbá a kuratóriumi ülések
jegyzőkönyveibe, a Határozatok könyvébe bárki betekinthet és azokról saját költségére
másolatot készíthet.
9./D Az alapítvány cél szerinti tevékenysége a pusztasomorjai templom felújítására,
korszerűsítésére, állandó jó karban tartására, a vallás gyakorlása feltételeinek folyamatos
javítására irányul. Az alapítványi tevékenység és annak eredménye mindenki számára
szabadon hozzáférhetően, közvetlenül szolgálja a templomot használó helyi közösség
kulturális életét, és emellett óvja azt, mint helyi műemléket.
10. Az alapítvány képviselete
Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke és titkára
egyedül is jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett az
elnök és a titkár együttesen jogosult rendelkezni.11. Az alapítvány megszűnése
Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk.
3:48.§, 3:402-3:403.§ az irányadó. Megszűnése esetén az alapítványi vagyonból az
alapításkori vagyont, az alapítványt tevők, illetve jogutódok között kell felosztani az
alapítványhoz való hozzájárulásuk arányában. Az ezen felüli vagyon a pusztasomorjai
plébániatemplomot fenntartó jogi személyt illeti, aki azt köteles az alapítványi célnak
megfelelően felhasználni.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 3:1.§ - 3:48.§, 3:378-3:402.§ai szerint kell eljárni.
12. Záró rendelkezések
Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség
elnyeréséhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az alapítványra vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
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13. Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jánossomorján. 2015. február 12. napján. Az
egységes szerkezetű okirat elkészítésére a jelen egységes szerkezetű alapító okiratban dőlt
betűvel szedett módosítások, és a módosításokkal érintett Bevezető része, valamint 1.
a.pontjának, 4. pontjának, 5. pontjának 2. bekezdése, 6. a.), 9., 9/A, 9/B pontja 1.
bekezdésének 4. mondatának, 3-4. bekezdésének, 6. bekezdésének, 9/C pontja 1.
bekezdésének első mondatának, 2-3. bekezdésének, 11. pontjának változása adott okot. A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam, és igazolom, hogy jelen alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának.

Jánossomorja, 2015. február 12.

Jánossomorja Város Önkormányzata

Luka János

……………………………………………

…………………………………………….

polgármester

Alapító, kuratóriumi titkár

Alapító

Készítettem és ellenjegyzem Jánossomorján, 2015. év. február hó12.napján,
Dr Illés Ügyvédi Iroda képviseletében

Dr. Illés Tamás
ügyvéd
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