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Előkészítő:Vörösné Szélesi Anita
Előterjesztő:Rózsahegyi Tibor polgármester
6. napirend
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésére
Tárgy: Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány létrehozásakor az volt elképzelés, hogy a
mindenkori polgármester tagja legyen az alapítvány kuratóriumának. Mivel a fenti alapítvány
alapítója Vászoly Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.CXCV. törvény
48/B paragrafusa szerint összeférhetetlenség áll fenn. Ezek alapján Rózsahegyi Tibor
polgármester lemondott kuratóriumi tagsági tisztségéről. Helyette felkértük Vörösné Szélesi
Anitát a megüresedett poszt betöltésére, aki vállalta a tisztség betöltését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Vászoly, 2021. december 08.
Tisztelettel:
Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozat Tervezet
…/2021. (XII.16.) határozat
1. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja hogy, az
Önkormányzat által alapított,
Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány kuratóriumi
tagságáról lemondott Rózsahegyi Tibor helyébe új kuratóriumi tagként Vörösné Szélesi Anita
lépjen.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változtatás Veszprémi Törvényszéknél történő
átvezetéséhez a szükséges intézkedéséket megtegye.
Határidő: 2021.12.31.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester

A Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA
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(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve,
székhelye, nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye):
Név: Vászoly Község Önkormányzata
Székhely: 8245 Vászoly, Béke tér 1.
Törzskönyvi szám: 431594
Képviselő neve: Rózsahegyi Tibor László polgármester
Képviselő címe: 8245 Vászoly, András u. 21/A.

2.

Az alapítvány neve: Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány
Az alapítvány rövid neve: (ha van)
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: (ha van)

3.

Az alapítvány székhelye: 8245 Vászoly Béke tér 1.

4.

Az alapítvány honlapjának címe: (ha van)

5.

Az alapítói induló vagyon:
50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint
készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre
bocsátott.

6.

Az alapítvány célja:
- Vászoly Község fennmaradásának támogatása (1000 éves történelmi jelentőségű kis
falucska a Balaton- felvidéken, 217 lélekszámmal, ami valaha 800 körül volt.)
- Kulturális rendezvények révén a falut ismertté tenni, falusi jellegzetességének feltétlen
megőrzésével, a falusi turizmusba bekapcsolódni
- 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, Vászoly
község fennmaradását, fejlesztését, infrastruktúrájának javítását, gazdasági erejének
növelését, kulturális, kereskedelmi, egészségügyi és idegenforgalmi szolgáltatások
magasabb színvonalon történő kielégítését biztosítsák.
- 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
célokat határozza meg:
- Gazdasági szféra, magánvállalkozások, különös tekintettel a hiánypótló
tevékenységekre, falusi turizmus.

- Kulturális rendezvényekkel a falut nyitottá tenni a világ felé, kommunikáció
megteremtése a környező falvakkal.
- munkahelyteremtő beruházások, az infrastruktúra fejlesztése, a lakosság létszámának
szinten tartása, növelése, a falu vonzóbbá tétele az új letelepedések elősegítése érdekében.
- A kultúra közvetítésének érdekében a személyi és tárgyi feltételek javítása- oktatás,
átképzés, tanfolyamok tartása- Az egészségügyi alapellátás magasabb szinten történő biztosítása. Ifjúsági és diáksport
megteremtése, valamint a szabadidő tartalmasabb kihasználásnak megteremtése.
7.

Az alapítvány tevékenysége:
-

8.

Hátrányos helyzetűek segítése
Kulturális, oktatási tevékenység
Betegség megelőzés, gyógyítás
Diáksport

Az alapítvány jellege:
8.1./

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.

8.2./

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8.3/
A közalapítvány céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérésén
munkálkodik.
8.4./ A közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során támaszkodik a
nyilvánosság, a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.
9.

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

10.

Az alapítványi vagyon felhasználása:
10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
10.2./ 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.
10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a
támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy
rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
10.5/ A közalapítvány Kuratóriuma tevékenységéről szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal köteles tájékoztatni az alapítványtevőt.

11.

Az alapítvány ügyvezető szerve és ellenőrző szerve:
11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére kilenc természetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):

Név: Borosné dr. Ivicz Mária
Cím: 1111Budapest, Karinthy Frigyes út 24. 4. em. 5.a.
Anyja neve: Schroth Mária
A kuratórium titkára (név, lakcím, anyja neve):
Név: Tóth Szilvia Erzsébet
Cím: 8245 Vászoly Keresztfa u. 1.
Anyja neve: Sziver Erzsébet
A kuratórium további tagjai (név, lakcím):
Huszár Zoltán Béla 8245 Vászoly, Petőfi utca 30.
Márkus Laura 2094 Nagykovácsi, Tompa Mihály utca 12.
Németh József 8245 Vászoly Imre u. 17.
Szabó Margit 8245 Vászoly, Imre utca 27.
Szilágyi Alma Anda 8245 Vászoly, Meggyeskúti utca 2.
Teleki Csabáné 8245 Vászoly Imre utca 11.
Vörösné Szélesi Anita 8245 Vászoly Petőfi u. 1.
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának
módja: általános és önálló.
11.2./ A kuratóriumi tagok, illetőleg az ellenőrző bizottsági tagok kijelölése határozatlan
időre szól. A kuratóriumi tagokat és az ellenőrző bizottsági tagokat az alapító jelöli
ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság, ill. az ellenőrző 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
11.3./ 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.
11.4./ 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).
11.5./ A Kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg.
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia
kell az 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.
11.6./ A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább öt tag jelen van. Határozatát –
ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mind az öt tag jelenléte esetén
egyszerű szótöbbséggel, míg öt 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.
11.7./ A Kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik,
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
11.8./ A közalapítvány ellenőrző szerve a 3 tagú Ellenőrző Bizottság, amely elnökből és 2
tagból áll:
Elnök: Retezár Imre 1115 Budapest Bartók Béla u. 86. 3. em. 4.a.
Tagok: Némediné Kolman Éva 8245 Vászoly Béke tér 3.
Szőnyeg Gabriella 8245 Vászoly András u. 3.
11.9./ Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente
az alapítói jogok gyakorlójának számol be.
11.10./ Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok nem áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jog
személy vezető tisztségviselője.
11.11./ Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja
b) a közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója
11.12./ Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Ellenőrző Bizottság tagjai
a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Ellenőrző Bizottság
tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
11.13./ Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
11.14./ Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt
vesznek.
11.15./ Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető
szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel
11.16./ A Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a Kuratórium összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
11.17./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

11.18./ Az Ellenőrző Bizottság működésével kapcsolatosan egyebekben a Ptk. 3:26-3:28.§aiban, továbbá a Ptk. 3:400-3:401. §-aiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
12.

Összeférhetetlenségi szabályok:
12.1./ 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.
12.2./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.
12.3./ 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.

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 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a kérelmező – illetve a jogi
képviselő – igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapító okirat változásainak külön kiemelésére
azért nem került sor, mert a jogszabályi környezet jelentős megváltozására tekintettel egy teljes
mértékben átdolgozott alapító okirat elfogadására (aláírására) került sor.
Kelt: Vászoly, 2021.év. augusztus hó …... napján.

................................................
Vászoly Község Önkormányzata

alapító
képv.: Rózsahegyi Tibor László polgármester
A jelen okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem
Balatonfüreden, 2021. augusztus ……. napján.
Dr. Csákvári Tamás ügyvéd

