
 
ALAPÍTÓ  OKIRAT 

módosítás 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször 
módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-a alapján határozatlan időre a 
19/2000, (I. 27.) számú határozatával KÖZALAPÍTVÁNY létrehozását határozta el a következő 
feltételek szerint:  
 
1. Az alapító neve, címe: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-115.) 

  
2. A Közalapítvány neve: 

Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
 
3. A Közalapítvány székhelye: 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
4.   A Közalapítvány célja, tevékenysége 
 
a) A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §. c) 
pontjának 15. pontjában meghatározott a társadalom és az egyéni közös érdekeinek kielégítésére 
irányuló közrend és közlekedés biztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-
elhárítás cél szerinti tevékenységet lát el. 
 
Ezen cél szerinti tevékenységén belül: 
 
Támogatja: 

- a gyáli rendőrőrs és a gyáli közbiztonságért dolgozó egyesületek, szervezetek 
dolgozóinak, tagjainak képzését, továbbképzését, 

- a fenti közbiztonságot szolgáló szervezetek technikai felszereltsége javítását, 
- a gyáli rendőrőrs elhelyezésére szolgáló épületek felújítását, 
- a szükséges rendőri létszám biztosítását Gyálon, ennek érdekében támogatja a szolgálati 

férőhely kialakítását, 
- a közbiztonság érdekében kiemelkedő munkát végző személyek jutalomban való 

részesítését. 
 
Célja továbbá segíteni, hogy Gyálon emelt szintű rendőrőrs működhessen és ez által is javuljon 
a közbiztonság a településen. 
 
b) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott 
tevékenységére fordítja. 
c) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatás nem nyújt. 
 
5.   A Közalapítvány céljára rendelt vagyona és annak felhasználási módja: 
 
Az Alapító a Közalapítvány induló vagyonára rendel 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint 
összeget. 

 



A Közalapítvány forrásai: 
- Gyál Város Önkormányzatának költségvetési rendelete szerint, 
- a természetes és jogi személyek pénzbeli befizetései, felajánlásai. 
 
A közalapítványi vagyon 100.000,-Ft, amelyet az alapító készpénzben bocsát a Közalapítvány 
rendelkezésére és az összeget az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet gyáli fiókjánál 
helyezi letétbe. 
 
6. A Közalapítvány fő tevékenységként vállalkozást nem végezhet. 
 
7.  A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban (költségvetési, önkormányzati támogatás), 
és csak ezen feltétel teljesítése esetén jogosult) költségvetési, illetve önkormányzati támogatás 
átvételére.  
 
8. A Közalapítványhoz  csatlakozás feltételei: 
 
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeni vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel a kezelő szerv (Kuratórium) jóváhagyása esetén csatlakozhat.  
 
9.  A Közalapítvány közhasznúsági fokozata:   közhasznú szervezet. 
 
10. Ügyintézés: 
 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 7. §. (2) bekezdése szerint a 
Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik 
- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének taralma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (személye) megállapítható, 
- a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 
módjáról, 
- a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
rendjéről, valamint 
- a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról. 
 
11. A Közalapítvány szervezete: 
 
a) A közalapítvány általános, ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve az öt fős Kuratórium. 
 
A Kuratórium tagjai: 
1. Név:  Kovács Antal 
    Lakcím: 2360 Gyál, Zrínyi u. 22.. 
 
2. Név:  Badics Ferenc 
    Lakcím: 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11. 
 
3. Név:  Szabó Józsefné (sz.: Kovács Ildikó) 
   Lakcím:         2361 Gyál, Csokonai utca 28. 
 
4. Név:  Tarpai Károly 
    Lakcím:        2360 Gyál,Kisfaludy u. 41. 
 
5. Név:  Horváth Gábor 
    Lakcím:        2360 Gyál, Kosztolányi D. u. 3. 



 
A Kuratórium fenti tagjait az alapító kéri fel és bízza meg köztiszteletben álló személyek és 
szakemberek közül, akik szívükön viselik Gyál közbiztonságát.  
A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. 
 
b) A Kuratórium Elnökét a Kuratórium tagjai közül az alapító nevez ki. A kinevezésre és a 
visszavonásra a Kuratórium tagokra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. 
 
A Kuratórium Elnöke: Badics Ferenc 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11. szám alatti lakos. Az 
elnöki tisztség határozatlan időre szól. 
 
c) Az alapító az általa felkért kuratóriumi tag megbízását a Kuratóriumhoz intézett bejelentéssel 
visszavonhatja és egyidejűleg kijelölheti azt a tagot, akit a Kuratóriumba jelöl. 
 
d) A Kuratórium tagjai költségtérítésben részesülhetnek.  
 
12. A Kuratórium működése: 
 
a) A Kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak szerinti 

folyamatos működését, gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban 
rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél 
megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. 

 
b) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja. Az ülést a 

Kuratórium elnöke hívja össze. Össze kell hívni a Kuratóriumot akkor is, ha három 
kuratóriumi tag  írásban kéri. 
Az összehívás írásbeli meghívással történik, amelyet legalább 15 nappal az ülés előtt 
kézbesíteni kell a meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, 
napirendjét. 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok több,  mint a fele (50 % + 1 fő jelen 
van). A határozatképtelenség miatt elmaradt ülés 30 napon belül ismételten meg kell 
tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatók. Ebben az esetben az értesítés 
és az ülés napja között legalább 8 napnak el kell telnie. A megismételt ülés – változatlan 
napirenddel – az azon megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

 
c) A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, ha az Alapító Okirat másként nem rendelkezik, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat  egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A 
tagok 2/3-ának indítványára titkos szavazás rendelhető el. A Kuratórium 2/3-os 
szótöbbséggel dönt az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 

 
d) A Kuratórium ülései nem nyilvánosak, szükség esetén azonban az ülésre harmadik 

személyek is meghívhatók. 
 
e) A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a Kuratórium Elnöke a 

jegyzőkönyvvezető, valamint a Kuratórium által felkért két kuratóriumi tag 
hitelesítőként aláír. A jegyzőkönyv egy példányát az Elnök köteles megőrizni. Az Elnök 
a jegyzőkönyvről  köteles másolatot küldeni az alapítók részére.  

 
f) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- a Kuratórium dönt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenység gyakorlásáról, és 
ennek módjáról, 

- a Kuratórium dönt az Alapítvány éves beszámolójának, illetve közhasznúsági 
jelentésének elfogadásáról,  

- a Kuratórium dönt azokban az ügyekben, amelyeket az Elnök jóváhagyás végett a 
Kuratórium elé terjeszt. 



13. A Kuratórium jogköre: 
 

- A támogatásban részesülőket a Kuratórium évente elszámolásra kötelezi. 
- A Kuratórium kidolgozza és elfogadja Szervezeti és Működési Szabályzatát (és 

kezdeményezheti annak módosítását is). 
 
14. Összeférhetetlenség: 
 

a) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján: 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 

b) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
- a Kuratórium elnöke vagy tagja, 
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 
jogszabály másképp nem rendelkezik. 

- A Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve 

- Az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

c) Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az alapító – 
közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó 
befolyást gyakorolhat. A Kuratóriumi tagok nem állhatnak közeli hozzátartozói 
viszonyban egymással és nem lehetnek alkalmazotti és egyéb érdekeltségi viszonyban 
az alapítóval. 

d) A Kuratórium elnöke (vezető tisztségviselő), illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
15. A Közalapítvány gazdálkodása: 

 
a) Az induló vagyonnak – 100.000,-Ft-nak, azaz egyszázezer forintnak – csak a hozadéka 

használható fel, míg az induló vagyon ezt meghaladó részének és az ezt követő 
befizetéseknek, támogatásoknak mind a tőkéje, mind a hozama felhasználható az 
Alapító Okiratban foglaltak megvalósítására. 

b) A Közalapítvány nevében és képviseletében aláírásra jogosult a Kuratórium Elnöke: 
Badics Ferenc, 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11. szám alatti lakos. 
A bankszámlához való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez két személy együttes 
aláírása szükséges. E személyek az Elnök és Szabó Józsefné (sz.: Kovács Ildikó) 2360 
Gyál, Csokonai u. 28. szám alatti lakos, kuratóriumi tag. 

      c)   A Közalapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az   
 Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 

16. A Közalapítvány képviselete: 
 

Az alapítványt kezelő Kuratórium nevében eljáró, harmadik személyekkel szemben 
képviseletre jogosult személy a Kuratórium Elnöke Badics Ferenc 2360 Gyál, Kiskomáromi 



u. 11.. szám alatti lakos. Az alapítvány képviseletét az Elnök látja el és az Elnök vállal 
kötelezettséget. 
Amennyiben az Elnök Kuratóriumi tagságát elveszíti, úgy elnöki funkciója automatikusan 
megszűnik. 
 
Az Elnök hatásköre: 
- a Kuratórium nevében dönthet minden sürgős elhatározást igénylő ügyben, döntését 

azonban köteles a következő Kuratóriumi ülésen bemutatni, 
- az Alapítvány ügyvitelének, és gazdasági ügyei vitelének vezetése, 
- előkészíti és végrehajtja a Kuratórium döntéseit. 

 
17. A felügyelő szerv: 

 
A Közalapítvány kuratóriumi tevékenységének ellenőrzésére az alapító 3 tagú Ellenőrző 
Bizottságot (felügyelő szer) hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság saját ügyrendje szerint végzi 
munkáját. Az Ellenőrző Bizottság saját tagjai közül elnököt választ. 
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 
1. Név:  Garasné Dr. Péczer Klára 
 Lakcím: 2360 Gyál, Damjanich u. 48. 
 
2. Név:  Kovács András 
 Lakcím: 2360 Gyál, Bartók B. u. 51. 
 
3. Név:  Karikás Pál 
 Lakcím: 2360 Gyál, Károlyi M. u. 20. 
 
18. Az Ellenőrző Bizottság működése: 

 
a) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek 

során a Kuratórium elnökétől, tagjaitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá 
a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

b) Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 
c) Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
- a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekei 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményének elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi 
szükségessé, 

- a Kuratórium Elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 

d) A Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 
napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium 
összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 

e) Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 
19.  Alapító Okirat módosítás: 

       
Az alapító az Alapító Okiratot indokolt esetben – a Közalapítvány nevének, céljának és 
vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja. (A módosításra egyebekben a közalapítvány 
nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 
 



20.   A károkozás: 
 

A Kuratórium vagy annak tagja által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek 
okozott kárért a Közalapítvány felelős. A tag az általa e minőségében a Közalapítványnak 
okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 

 
      21.   A Közalapítvány megszűnése: 
 

a) A Közalapítvány megszűnik a Ptk. 74/G. § (9) bekezdése alapján, az ott írt feltételek 
mellett: 

b) A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése 
után  az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló 
célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

c) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezetet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, 
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 
22. A Közalapítvány felügyelete: 

 
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzés a közhasznú szervezet székhelye  szerinti 
illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami 
Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet – a közhasznú működés tekintetében- a reá 
irányadó szabályok szerint az Ügyészség látja el. 
 
23. Közzététel: 

 
    A Közalapítvány Alapító Okiratát hivatalos lapban közzé kell tenni. 
 

24. Beszámoló: 
 

a) A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente         
beszámolni és a gazdálkodását érintő adatokat, valamint a vagyon felhasználásra 
vonatkozó tényeket a helyben szokásos módon közzétenni. 

b) A Kuratórium tárgy évet követő év február 15-ig évente köteles beszámolni 
tevékenységéről az alapítónak, ezen belül a Közalapítvány vagyonának kezeléséről, 
felhasználásáról, különös tekintettel az erre vonatkozó önkormányzati határozatokra. A 
beszámolót az alapító határozattal fogadja el. 

c) A Közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

 
A közhasznú jelentés tartalmazza: 

- a számviteli beszámolót, 
- a költségvetési támogatás felhasználását, 
- a vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatást, 
- a cél szerinti juttatások kimutatását, 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 

- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét, 

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 



A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésében bárki betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 
 

25. Záró rendelkezések: 
 

a) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az 
alapító a nyilvántartásban vétel iránti kérelmével egyidejűleg közhasznú szervezetté 
minősítését is kéri. 

b) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. Törvény, illetőleg a közalapítvány tevékenységére vonatkozó 
mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 
 
 
Gyál, 2009. november 4. 
 
 
 
 
 
Soósné dr. Gáspár Gabriella     Gyimesi István 
               jegyző         polgármester 
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Dr. Schmidt Valéria 
        ügyvéd 


