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Alapító Okirat 
(egységes szerkezetben) 

 
 
 
Felsőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 62/1997. (II. 20.) számú 
határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló XCII. tv-el módosított 1959. évi IV. tv. 74/A 
§-a alapján jogi személyiséggel rendelkező, közcélú közalapítványt hoz létre a község, a 
lakosság közérdekű, alapvető igényeinek kielégítése céljából az alábbiak szerint: 
 
1./ A Közalapítvány neve: 
 „Felsőörsért” Közalapítvány 
 
2./ A Közalapítvány székhelye: 
 Felsőörs, Szabadság tér 2. 8227. 
 Magyarország 
 
3./ A Közalapítvány célja: 
 
Összefoglalóan: 
   - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
   - kulturális tevékenység, 
   - kulturális örökség megóvása, 
   - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
   - egészség megőrzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
   - újság kiadás 
 
a.) Felsőörs község fejlődésének támogatása. (A községben feltárt tárgyi leletek alapján 
     1000 évet meghaladó történelmi jelentőségű település a Balatonfelvidéken, a Balatontól 4   
     km-re. Lakosainak száma: 1075 fő.) 
 
b.) A Közalapítvány segítségével a települést a fejlődés útján támogatni, - kulturális 

rendezvények révén a falut ismertté tenni - falusi jellegének feltétlen megőrzésével -, a 
falusi turizmusba bekapcsolódni. 

 
c.)  Anyagi támogatással ösztönözni, segíteni mindazokat a magán, vagy jogi személyek 

részéről induló vállalkozásokat, beruházásokat és polgári kezdeményezéseket, amelyek 
célja, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló vagyoni eszközökön kívül Felsőörs 
fejlesztését, infrastruktúrájának javítását, gazdasági erejének növelését, kulturális, 
kereskedelmi, egészségügyi és idegenforgalmi szolgáltatások magasabb színvonalon 
történő kielégítését biztosítsák. 

 
d.) Az Alapító annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonának adományok révén történő 

gyarapodását elősegítse, illetve, hogy biztosítsa a meghatározott célra történő 
felajánlásokat a konkrét cél megvalósításához a Közalapítványon belül az alábbi kiemelt 
támogatási célokat határozza meg: 

      - falusi turizmus fejlesztése (ennek érdekében a gazdasági szféra, magánvállalkozások   
ösztönzése a hiánypótló tevékenységekre), 

      - kulturális rendezvényekkel a községet nyitottá tenni a világ felé, 
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      - munkahely teremtő beruházások, az infrastruktúra fejlesztése, a lakosság létszámának  
szinten tartása, a falu vonzóbbá tétele az új letelepedések elősegítése érdekében, 

      - a kultúra közvetítésének érdekében a személyi és tárgyi feltételek javítása – oktatás,      
átképzési tanfolyamok, 

      - az egészségügyi alapellátás még magasabb szinten történő biztosítása, 
      - ifjúsági és diáksport megteremtése, fejlesztése, valamint a szabadidő tartalmasabb 

kihasználásának megteremtése, 
      - a falusi turizmuson belül elősegíteni a tudományos, kulturális turizmus megteremtését, 

fejlesztését, 
      - a település meglévő természeti és épített kincsei megóvásának elősegítése,  
     - testvér-települési kapcsolat kiépítésének elősegítése, 
     - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 
     - havonta megjelenő faluújság kiadása. 
 
 
4./ A Közalapítvány jogállása: 
 
A Felsőörsért Közalapítvány jogi személy. Az alapítvány a Ptk. azaz a XCII. törvénnyel 
módosított 1959. évi IV. törvény 74/A. §., illetve az 1997. évi CLVI. a közhasznú 
szervezetekről szóló törvény alapján jön létre. 
A település falusi jellegének feltétlen megőrzése érdekében a település fejlődését célzó, a 
falusi turizmust fejlesztő tevékenységet és egyéb kulturális tevékenységet folytat, melynek 
során nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. 
 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapítványi célokban 
meghatározott tevékenységre fordítja, vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és 
ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 
 
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 
 
Tevékenysége ideológiamentes, politikai pártok befolyásától független. Közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, a választásokon képviselőjelöltet nem indít, és nem támogat. 
 
Tevékenységéről és gazdálkodásáról a Felsőörsi Hírmondóban a Felsőörsi Önkormányzat 
hivatalos lapjában számol be. 
 
5./ A Közalapítványhoz való csatlakozás: 
 
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi állampolgár, jogi személy, 
valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség csatlakozhat, ha a jelen 
alapítványrendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni 
kívánja, ideértve a társadalmi munkát is. 
 
A Közalapítványhoz bárki, bármikor nevesített, vagy anonim módon hozzájárulást teljesíthet. 
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Külföldi devizában tett felajánlás esetén a felajánlott összeget pénzintézetnél kell elhelyezni, 
mely összeg devizában kamatozik, és devizában felhasználható. A deviza elfogadásához a 
mindenkor hatályos deviza jogszabályok az irányadóak. 
 
A Közalapítvány céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden 
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, ill. aki a közös célok elérésén munkálkodik – 
a Közalapítvány politikai mentessége megőrzésével. 
A Közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során támaszkodik a 
nyilvánosság, a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. 
 
 
6./ A Közalapítvány szervei: 
 
a.) A Közalapítvány felépítése:  - Kuratórium 
                                                   - Titkár 
 
A Közalapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a Kuratórium. 
b.) A kuratórium az alább felsorolt 5 tagból áll: 
     Elnök:  Simon Gábor  8227. Felsőörs, Fő u. 43. 
     Titkár:  Tislér Anikó  8227 Felsőörs, Úttörő u. 4. 
     Tagok:  Antal Gyula 
              Csatári László 
              Lipóczi István 
 
A Kuratórium jogosult és köteles a Közalapítvány vagyonával kapcsolatos mindennemű 
döntés meghozatalára. A Kuratórium felelős a Közalapítvány céljaira rendelt vagyon 
hatékony működtetéséért, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
Közalapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek 
megfelelően gyarapítsa. 
Az összes jövedelem azonban csak a Közalapítvány céljai által meghatározott körben és 
módon használható fel. 
 
A Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány gazdálkodásáról, dologi és adminisztratív 
feltételeinek biztosításáról. 
 
Dönt a Titkár által az elvégzett közhasznú munkáról szóló közhasznúsági jelentésről. 
 
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata az irányadó. 
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 (egy) alkalommal tartja. 
 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha az Elnökön, vagy akadályoztatása esetén az általa 
írásban kijelölt és őt helyettesítő kuratóriumi tagon kívül még 4 (négy) kuratóriumi tag jelen 
van.  
 
A Kuratórium Elnökét az alapító bízza meg 2 (kettő) évi időtartamra. Az elnök e tisztségét 
társadalmi munkában látja el. 
A Kuratórium többi tagját is az Alapító kéri fel, társadalmi szervezetek, intézmények 
képviselőiből, közmegbecsülésnek örvendő, elismert személyiségekből. 
A Kuratórium valamennyi tagja társadalmi munkában látja el tevékenységét. 
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A Kuratórium működésének szabályait maga állapítja meg és alkotja meg a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
 
A Kuratórium elnöke: 
 
Vezeti a Kuratórium üléseit. 
A Közalapítvány működésével kapcsolatos képviseleti tevékenységet ellátja. Képviseli, és 
aláírási joggal rendelkezik a Közalapítvány ügyeiben. Harmadik személyekkel szemben 
kizárólagosan képviseli a Közalapítványt. Feladatait társadalmi munkában látja el. 
 
 
 
A Kuratórium titkára: 
A Közalapítvány operatív ügyintézését a titkár látja el, akit a Kuratórium választ egyszerű 
szótöbbséggel. 
 
Feladata: 
- előkészíti és összehívja a Kuratórium üléseit,  
- konkrét, érdemi javaslatokat tesz a tárgyalandó napirendi pontokra, 
- jegyzőkönyvezi és nyilvántartja a Kuratórium határozatait, végrehajtja a határozatokat és 
arról beszámol az üléseken. 

 
A Kuratórium ülésein jegyzőkönyvet vezet, amelyből megállapítható az ülések döntéseinek 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. 
Az ülésen hozott határozatok nyilvántartásáról, végrehajtásáról, illetve nyilvánosságra 
hozataláról az elnök gondoskodik. 
A Kuratóriumi határozatok nyilvánosak, azokat a Közalapítvány székhelyén bárki számára 
betekinthetővé kell tenni, amelyről a titkár köteles gondoskodni. 
Vezeti a Közalapítvány Kuratórium által meghatározott munkáját, irányítja az alapszabály 
szerinti munkavégzést. 
Beszámol a Kuratóriumnak a végzett munkáról, 
Gondoskodik a közgyűléseken hozott határozatok végrehajtásáról, illetve nyilvánosságra 
hozataláról. 
Az elvégzett közhasznú munkákról szóló, az 1997. évi CLVI. törvény 3. pontjában 
foglaltaknak megfelelően összeállított közhasznúsági jelentést, és azt jóváhagyásra a 
Kuratórium elé terjeszti. 
Kapcsolatot tart a különböző hatóságokkal, társszervezetekkel, külföldi egyesületekkel, 
szervezetekkel. Belföldön és külföldön képviseli a közalapítványt, elősegíti a szakmai 
kapcsolatokat, és minden fórumon képviseli a Közalapítvány érdekeit. 
 
7./ A Közalapítvány vagyona: 
 
A jelen Közalapító okiratban megjelölt célok megvalósításához a Közalapító 50.000,-Ft, azaz 
ötvenezer 00/100 forint összeget bocsát a Közalapítvány rendelkezésére. 
A Közalapítvány induló vagyonának 20 %-át kell törzstőkeként lekötni, míg a fennmaradó 80 
%, valamint a teljes tőke kamatai ill. növekményei szabadon használhatók fel. 
A Közalapítvány vállalkozásban is részt vehet, politikai tevékenységet azonban nem 
támogathat. 
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A bankszámlán lévő pénzösszeget a Kuratórium Elnöke, távollétében az által a kijelölt 
kuratóriumi tag, valamint további 1 (egy) kuratóriumi tag együttesen jogosult utalványozni. 
A pénzkezelés szabályait a Működési Szabályzat tartalmazza. 
A pénzkezelés ellenőrzését a számvizsgáló vezető- kuratóriumi tag -, vagy a Kuratórium által 
felkért számvizsgálók, szakértők ellenőrzik. 
A Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásához a Kuratórium hozzájárulása szükséges. 
A Közalapítvány Kuratóriuma a tevékenységéről szükség szerint, de legalább évente  egy 
alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítványtevőt. A tájékoztatás lehet általános, a helyi 
szokásoknak megfelelő, esetleg tömegkommunikáció eszközével történő, de egyéni 
kérdésfeltevésre illetve javaslatra, névre szóló tájékoztatást kell adni. 
 
 
8./ A Közalapítvány vagyonának felhasználási módja: 
 
A Közalapítvány vagyonát a jelen Alapító Okiratban meghatározott célokra lehet fordítani oly 
módon, hogy a lehető leghatékonyabb legyen. 
A vagyon felhasználásáért a Kuratórium felel. 
A Közalapítvány vagyonának konkrét felhasználási módjára az Elnök és a Titkár köteles 
javaslatot tenni. 
 
9./ A Közalapítvány megszűnése:  
 
A Közalapítvány határozatlan időre szól. 
A Közalapítvány akkor szűnik meg, ha a közalapítványi cél valamilyen okból meghiúsul, ez 
esetben az alapítói vagyon az alapítóra visszaszáll, mely összeget az Önkormányzat 
közérdekű célokra köteles felhasználni. 
A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles 
esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből 
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
 
A Közalapítványt az alapító köteles bejelenteni a Veszprém Megyei Bíróságon 
nyilvántartásba vétel végett. 
 
 
 
Kelt: Felsőörs, 1997. február 20. 
 
 
 
        Az alapító képviseletében: 
 
 
        Kenézné Berei Györgyi sk. 
        Polgármester 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalta: Polgármesteri Hivatal  
Felsőörs, 2008. szeptember 24. 


