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A L A P Í T Ó  O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

TELEKGERENDÁSIAK EGÉSZSÉGÉÉRT  
KÖZALAPÍTVÁNY 

Alapító Okirata 
 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvben 

foglaltaknak megfelelően a település egészségügyi helyzetének javítása érdekében 
 

közalapítványt 
 hoz létre. A közalapítvány alapítója (továbbiakban Alapító) Telekgerendás Község 

Önkormányzata. 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 1./ A közalapítvány neve: TELEKGERENDÁSIAK EGÉSZSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

 
2./ A közalapítvány székhelye: 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13. 
 
3./ A közalapítvány célja: 
 

Az Alapító fokozottabb önállóságának megteremtése céljából a településért tenni akaró 
adományozók felajánlásai, illetve a közalapítvány egyéb bevételei segítségével a község 
korszerű egészségügyi alapellátása érdekében a személyi és tárgyi feltételek javítása. 
 

4./ A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait közzéteszi a 
közalapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán. 

 
5./ A közalapítvány nyílt. A közalapítványhoz bárki csatlakozhat, a csatlakozás elfogadásáról 

a kuratórium dönt. 
 
6./ A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, 
önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem kíván állítani, továbbá nem kívánja 
támogatni azokat. 
A közalapítvány célja teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, 
közösséggel és személlyel, amelyek, illetőleg akik e célok elérésén munkálkodnak. 
 

 
II. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA 

ÉS BEVÉTELEI 
 1./ A közalapítvány induló vagyona 50.000,-Ft. azaz Ötvenezer forint, melyet az Alapító 

helyez letétbe a kuratórium által meghatározott pénzintézetnél a bírósági bejegyzést 
követő 15 napon belül. A közalapítvány vagyona az induló vagyon alá nem csökkenhet. 

 
2./ A közalapítvány bevételei: 

a) az Alapító éves költségvetésében meghatározott mértékű támogatás, amely évente 
legalább  50.000,-Ft., 

b) természetes személyek, jogi személyek, vagy ezek jogi személyiség nélküli 
társaságainak önkéntes befizetései, 



c) a személyi jövedelemadó közalapítvány részére – a törvényben meghatározottak 
szerint – felajánlott része, 

d) a közalapítvány vállalkozásaiból befolyt összeg, 
e) a közalapítvány egyéb bevételei (pályázati, adományi stb. támogatások). 

 
III. GAZDÁLKODÁS A VAGYONNAL 

 1./ A közalapítvány vagyonával szabadon gazdálkodhat, azonban éves pénzügyi tervet készít, 
amely alapján gazdálkodik. 

 
2./ A közalapítvány tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül folytatja, 

vállalkozói tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve, másodlagos tevékenységként végezhet. 

 
3./ A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratban megfogalmazott célra köteles fordítani. 
 

IV. A KÖZALAPÍTVÁNY DÖNTÉSHOZÓ 
ÉS KEZELŐ SZERVEZETE 

 1./ A közalapítvány kezelője és döntéshozó szerve a kuratórium. 
2./ A kuratórium 9 tagból álló testület, vezető tisztségviselője az elnök. Tagjai titkári, 

pénztárosi, pályázat felelősi és társadalmi munka szervezői tisztségeket látnak el. 
 
3./ A kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki 4 évre. A kuratórium tagjai több alkalommal is 

jelölhetők feladataik ellátására. 
 
4./ A kuratórium elnökét az Alapító kéri fel a tisztség betöltésére. Az elnök megbízatása 4 

évre szól. Az elnök több alkalommal is felkérhető feladatainak ellátására. 
 
5./ 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 
 
 

6./ A kuratórium elnökének és tagjainak névsorát jelen alapító okirat 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
 
 
 
 

V. A KURATÓRIUM JOGKÖRE 
 1./ A kuratórium jogkörébe tartozik a közalapítvány céljának megvalósításával összefüggő 

döntések meghozatala, így különösen: 
a) dönt a közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, a közalapítvány részére 

nyújtott hozzájárulások elfogadásáról, 



b) meghatározza a gazdálkodás irányát, kezeli a közalapítvány vagyonát, dönt 
vállalkozásban való részvételről,  

c) elfogadja az éves pénzügyi tervet, a kuratórium szervezeti és működési szabályzatát, 
valamint a működéséről szóló éves beszámolót, jóváhagyja a kuratórium feladat- és 
munkatervét, 

d) dönt azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat a 
jogkörébe utal, 

e) dönt az Alapító elé terjesztendő közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 
 
2./ A közalapítvány tevékenységéről és gazdálkodásáról évenként beszámolót és 

közhasznúsági jelentést készít, és azokat megküldi az Alapítónak. 
 

1. A beszámolónak tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót, 
b) a cél szerinti tevékenységről szóló beszámolót, 
c) a vagyon felhasználásának kimutatását, 
d) a kiadásokról szóló tájékoztatót, 
e) a vállalkozási tevékenység bemutatását. 

 
 

3./ A kuratórium a közalapítvány működéséről szóló éves beszámolóról, a közhasznúsági 
jelentésről és az éves pénzügyi terv elfogadásáról a jelenlévők egyszerű többségével 
határoz. 

 
 

VI. A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE 
 1./ A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést. A kuratóriumot az 

elnök – akadályoztatása esetén a titkár – írásban hívja össze oly módon, hogy azt a 
kuratórium tagjai az ülés időpontja előtt 3 nappal kézhez kapják. A kuratórium akkor 
határozatképes, ha az ülésen legalább 5 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a 
kuratórium ülését 3 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. Össze kell 
hívni a kuratóriumot, ha legalább 3 tagja vagy a felügyelő bizottság kezdeményezi, a 
kezdeményezéstől számított 15 munkanapon belül. 
A kuratórium ülése nyilvános. 
 

2./ A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium döntése alapján titkos 
szavazás is tartható. 

 
3./ A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti. 
 
4./ A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A kuratórium határozatait szó szerint 

kell a jegyzőkönyvnek tartalmaznia. 
A kuratórium döntéseit 5 napon belül nyilvánosságra hozza a község hirdetőtábláján. 
A közalapítvány az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles 
az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe 
helyezni és közzétenni. A közalapítvány által nyújtott szolgáltatások igénybevételének 
módjáról a közalapítvány előzetesen, az írott- vagy elektronikus sajtóban, illetőleg a 
közalapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel ad tájékoztatást. 
 



5./ A kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de költségtérítésben részesülhetnek, 
melynek feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét – az Alapító előzetes 
jóváhagyásával – a közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. 

 
6./ A közalapítvány és a kuratórium működéséhez szükséges alapvető tárgyi feltételeket az 

Alapító biztosítja. Ennek keretében az Alapító tulajdonában álló ingatlanokban                  
( önkormányzati hivatal, művelődési ház) helyiséget biztosít a kuratóriumi ülések 
megtartásához, továbbá biztosítja a kuratórium tagjai részére a technikai eszközök 
(telefon, fax, fénymásoló) térítésmentes használatát, a közalapítvány céljaira. 

 
 

VII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 1./ A közalapítványnál háromtagú felügyelő bizottság működik. 

A felügyelő bizottság feladata ellenőrizni a közalapítvány működésének és 
gazdálkodásának törvényességét. Ennek során a tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
A felügyelő bizottság munkájához a közalapítvány költségén szakértőt vehet igénybe. 

 
2. / A felügyelő bizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
3./ A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit 

súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszüntetése, elhárítása vagy 
enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel. 
Az intézkedésre kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől 
számított 15 napon belül – össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén a 
kuratórium összehívására a felügyelő bizottság elnöke is jogosult. 
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet. 
 

4./ A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az Alapító kéri fel, illetve jelöli ki e tisztség 
betöltésére 5 évre. 
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai több alkalommal is felkérhetők, illetve jelölhetők 
feladataik ellátására. 
 
 
 
 

5./ A felügyelő bizottsági 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 
 



6./ A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. A felügyelő 
bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, egyébként a 
felügyelő bizottság maga határozza meg működésének rendjét. 

 
7./ A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de költségtérítésben 

részesülhetnek, melynek feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét – az Alapító 
előzetes jóváhagyásával – a közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. 

 
8./ A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak névsorát jelen alapító okirat 2. számú 

melléklete tartalmazza. 
 
 

VIII. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 
 1./ A közalapítvány képviseletét a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium 

titkára látja el. 
 
2./ A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez mindenkor kettős aláírás szükséges. 

Első aláírásra jogosult a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium titkára. A 
kuratórium elnöke mellett második aláíró lehet a kuratórium titkára, a pénztáros, a 
pályázati felelős, vagy a társadalmi munka szervező. Ha a kuratórium titkára az első 
aláíró, második aláíró lehet a pénztáros, a pályázati felelős, vagy a társadalmi munka 
szervező. Az Alapítóval közszolgálati jogviszonyban álló kuratóriumi tag bankszámla 
feletti jogosultsággal nem rendelkezhet. 

 
 

IX. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 
 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. 
 

2,/  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. 

  
3,/  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. 

 
4,/  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. 
 
 



 
 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
  

 
A közalapítvány vagyona a hitelezők kielégítése után az Alapítót illeti meg, aki köteles azt a 
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságok 
tájékoztatni. 
 
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. 

 
 

Záradék: a Telekgerendásiak Egészségért Közalapítvány  egységes szerkezetű alapító okiratát 
Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2016. (VI. 22.) 
önkormányzati határozatával hagyta jóvá.  

 
   
Telekgerendás, 2016. június 22. 
 
 

Ránkli Ferenc 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
 
 

TELEKGERENDÁSIAK EGÉSZSÉGÉÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA 

 
 
 Elnök: Nagyné Herczeg Tünde, 5675 Telekgerendás, Kossuth u. 40/1. 

 
 
 Tagok:  

1. Bulla Lívia   Telekgerendás,Petőfi Sándor utca 46. szám 
2. Darócz Sándor  Telekgerendás, Munkás utca 3.szám 
3. Lestyán Pálné    Békéscsaba, Gorkij utca 6. szám. 

th: Telekgerendás, Kossuth u. 40. 
4. Németh Lászlóné   Telekgerendás, Arany János utca 1. szám 
5. Pápai Nikoletta  Telekgerendás, Vasút utca 100. szám 
6. Szpisjánkné Bócsik Judit Telekgerendás, Viola utca 10. szám 
7. Tuskáné Sajben Mária  Telekgerendás, Áchim András utca 18.szám. 
8. Vidáné Varga Hajnalka Telekgerendás, Petőfi Sándor utca 11. szám. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. számú melléklet 
 

 
 

TELEKGERENDÁSIAK EGÉSZSÉGÉÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 
 
  

Elnök: Bencsik Ilona, 5675 Telekgerendás, Rákóczi u. 15. 
 
 
 

Tagok: Csiernik Mihályné, 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 46. 
 Szlancsik Tiborné, 5675 Telekgerendás, Hársfa u. 36.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


