Ladánybene Községért Alapítvány
alapító okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.
1.

Az alapító neve, képviselője, székhelye: Ladánybene Község Önkormányzata; képviseli: Kardos
Attila polgármester; 6045 Ladánybene, Fő utca 66.

2.

Az alapítvány neve: Ladánybene Községért Alapítvány

3.

Az alapítvány székhelye: 6045 Ladánybene, Fő utca 66.

4.

Az alapítói induló vagyon:

5.

Az alapítvány célja:

15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint
készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre
bocsátott.

Ladánybene Községben a lehetőségekhez mérten támogatni azokat a célokat, amelyek a település
fejlődését, az itt élő emberek életkörülményeinek javítását szolgálja.
-

-

-

Az egészségvédelem, betegségmegelőző-gyógyító munka terén a betegségmegelőző, nevelő munka, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetben levők gyógyító, felvilágosító tevékenysége költségeinek finanszírozása
A környezetvédelem, természetvédelem terén a településen lévő tájvédelmi terület értékeinek megóvása, a területen lévő illegális szeméttelepek felszámolása. A község zöldövezeteinek védelme. E munkákat döntően társadalmi összefogással kívánjuk végezni. Ezen munkát
a falusi turizmus kiterjesztésével összhangban kívánja megvalósítani.
A kulturális-oktatási munka terén az önképző körök, szakkörök, művészeti csoportok tevékenységének támogatása. Nyelvi, számítástechnikai képzés fejlesztése. Erre irányuló
programok szervezése. Családi napközi működtetése, támogatása.
A diák és tömegsport terén a hagyományokkal bíró rendezvények támogatása, szervezése,
összhangban a tehetséggondozással. Diáksportnál eszközös, felszerelések biztosítása, a szakszerű foglalkoztatás elősegítése.
A vallásos élet terén elősegíteni az egyházak működésénél a helyi feltételek javítását.
A közrend- és közbiztonság védelme terén a helyi önvédelmi csoport munkájának elősegítése. A megalakuló Körzeti Megbízotti Csoport munkájának támogatása, tevékenysége költségeinek részleges finanszírozása. A tanyasi lakosság ilyen téren való fokozott védelmének
elősegítése, biztosítása.
Időskorúakról és rászorulókról való támogatás terén az időskorúak, a nagycsaládosok, a fo gyatékkal élők segítése, támogatása

Az alapítvány részt kíván vállalni az emberekkel való törődésből, a község arculatának
formálásából.
Az alapítvány céljának tekinti az emberi értékek kibontakoztatását, új értékek megteremtésének
elősegítését.
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6.

Az alapítvány tevékenysége:










7.

8.

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével,
közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

Az alapítvány jellege:
7.1./

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy
bármikor az Alapítvány 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.

7.2./

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

9.

Az alapítványi vagyon felhasználása:
9.1./

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

9.2./

Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást
követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható.

9.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
9.4./
10.

Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

Az alapítvány ügyvezető szerve:
10.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot
nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke:
Szurgyiné Muhari Anett (an.: Telek Rozália) 6045 Ladánybene, Fő utca 26.
A kuratórium további tagjai:
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Juhászné Darányi Ilona (an.: Búzás Erzsébet) 6045 Ladánybene, Zrínyi Miklós utca 24.
Kollerné Szagri Éva (an.: Böszörményi Éva) 6045 Ladánybene, Pálinkás d. tanya 17/A.
Nagy Lászlóné (an.: Ollósi Terézia) 6045 Ladánybene, Dózsa Gy. u. 32.
Király Rita (an.: Balogh Márta Katalin) 6045 Ladánybene, Arany János utca 1.
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló.
10.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító
jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
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
10.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok
elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
10.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, 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).
10.5./

A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az
ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az
alapítvány 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.

10.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az
alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű
szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 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 az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik
megtérítésére igényt tarthatnak.
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11.

Összeférhetetlenségi szabályok:
11.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
11.2./Az alapítvány 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.
11.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

12.

Az alapítvány megszűnése
12.1./ Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
12.2./ Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
12.3./ Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló
személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok
bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
12.4./ Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon
belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz
bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy
elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a
kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
12.5./ A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó
vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó
vagyon Ladánybene Község Önkormányzatát illeti meg.

5
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Kelt: Ladánybene, 2017. október 03.

Ladánybene Község Önkormányzata
alapító
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

