
Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i soros ülésének
jegyzőkönyvéből:

31/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratának
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati
határozattal létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges
Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 7. „Az alapítvány működése:”
Cím alatt a kilencedik bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő
jelenléte szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint
felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból
tárgyalni kell, mindaddig, amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra
ugyanazon kuratóriumi ülésen kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs döntés, az
élőterjesztést szükség esetén újabb információkkal kiegészítve a következő
kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.

2. Az Alapító Okirat 7/e pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A döntésről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintetteket.”

3. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba (kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki
betekinthet, Az iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az
alapítvány székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban
egyeztetett időpontban kerülhet sor”.

4. Az Alapító Okirat 7/g pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján, illetve a Fegyverneki
Hírmondóban történő közléssel biztosítja.”

5. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.

Erről értesül:

1.) Szolnok Városi Ügyészség
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai



5.) Kuratórium tagjai

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Szatlóczki Edit sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2011. február 25.

Schultz Ferencné



A L A P Í T Ó O K I R A T

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek nagyközség polgárai
életkörülményei, személyes és vagyoni biztonsága, s a község társadalmi
körülményei, közbiztonsága javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének
erősítése céljából alapítványt létesít a Polgári Törvénykönyv előírásainak
megfelelően, az alábbiak szerint:

1.) Az alapítvány neve:

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért”

2.) Az alapító:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231

3.) Az alapítvány jellege:

Nyílt, a jelen alapítványhoz bármely, jogi vagy természetes személy, valamint
bármilyen közösség csatlakozhat adományaival a célok megvalósítása
érdekében.

Ezen alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és
feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel,
közösséggel és személlyel, amely – illetőleg aki – a jelen alapítvány rendelés céljaival
egyetért, s a közös célok elérésén munkálkodik.

Az alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során
épít a nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók
kezdeményezéseire, javaslataira.

Az alapítvány jogi személy, céljai és feladatai megvalósításában önálló.

Az alapítvány pártoktól semleges országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező
nyilatkozatok évét megelőző utolsó választáson nem állított és nem Támogatott, és azt
a továbbiakra is kizárja. *1

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

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.

4.) Az alapítvány székhelye:



Fegyvernek községháza, Felszabadulás út 171.

5.) Az alapítvány célja, feladata: *1

1. Környezetvédelem
2. Közrendvédelem
(A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvénnyel
mód. 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladat;
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/9. és
15. pontjai)

Az alapítvány létrehozásának egyik célja, hogy támogatást nyújtson azoknak
az egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek közbiztonságának javítását
segítik elő.

Az alapítvány másik célja, hogy támogatásával segítse Fegyvernek kül- és
belterületének környezetvédelmét javító, elősegítő szándékokat, személyeket,
szervezeteket.
Az alapítvány tevékenysége elsősorban a helyi problémák felvetésére, megoldására
irányul.

Tevékenységünk során az öntevékeny helyi csoportok lehetőségeit felhasználva, olyan
községi közélet kialakítását, fejlődését kívánjuk szorgalmazni, amely újabb
lehetőséget teremt minden itt élő polgár személyi és vagyoni biztonságának
növelésére, közérzetének javítására.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.

6.) Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

Az alapítvány céljai megvalósulásának elősegítésére, a tevékenység
megindítására az alapító 200.000,- Ft-ot, azaz: Kettőszázezer forintot
adományoz alapítvány induló vagyonaként.

Az alapító adománya:

- környezetvédelem támogatására 100.000,- Ft
- közbiztonság támogatására 100.000,- Ft.

Az alapító adományát (az alapítvány induló vagyonát) ezen alapító okirat aláírásától
számított 30 napon belül befizeti az alapítvány részére megnyitott folyószámlára.

Az induló vagyon 200.000,- Ft, az alapítvány alaptőkéje, melynek csak a hozadékát
lehet az alapítvány céljaira felhasználni.

Az alapítvány egyéb adományainak, vagyonának felhasználásáról a kuratórium dönt.

Az alapító – támogató céllal – csatlakozásra kívánja felhívni a község lakóit, távolba
szakadt polgárait, a vállalatokat, az üzemeket, a vállalkozókat.



7.) Az alapítvány működése:

Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítványi tevékenység
szervezésére, s a vagyon kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre.

Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetőleg képviselő szerve az 5 tagú
kuratórium. *2

A kuratórium elnökét és egy tagját az önkormányzat Képviselő-testülete bízza
meg. A Képviselőtestület a megbízásnál figyelembe veszi a három
legnagyobb adományozót. *2

Hatályon kívül helyezve *6

A kuratórium elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb 5 éves időtartamra
szól. *5

Egy-egy személy többször egymás után is megbízható.

Hatályon kívül helyezve *6

A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Bukta Jánosné kuratóriumi elnök és Cseh
Imre kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. *6,7

*9

„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő
jelenléte szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint
felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból
tárgyalni kell, mindaddig, amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra
ugyanazon kuratóriumi ülésen kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs döntés, az
élőterjesztést szükség esetén újabb információkkal kiegészítve a következő
kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.

a.) Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze írásban. A meghívó
tartalmazza az ülés időpontját, napirendjét. Az ülések nyilvánosak. *1

b.) Az alapítvány az alábbi nyilvántartást vezeti:

cím: Nyilvántartás az alapítvány tevékenységéről.
tartalma: 1. Kuratórium ülésének időpontja

2. Kuratórium döntésének rövid, lényeges tartalma.
3. Döntésének hatálya.
4. Szavazat aránya.

c.) Az alapítvány kuratóriumának elnöke nem lehet a község polgármestere és
Fegyvernek településen köztisztviselői jogviszonyban álló személy.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója / 685. § b) pont /, élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) 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,
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet 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.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. *6

d.) A közhasznú szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a
kuratórium 50 % + 1 szavazattal fogadja el.

*9

e.) A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban – a döntést követő számban közzé kell
tenni. A döntésről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az
érintetteket.

*9

f.) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba (kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki
betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az
alapítvány székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban
egyeztetett időpontban kerülhet sor.

*9

g.) Az alapítvány szolgáltatásait hivatalból vagy egyéni kezdeményezésre
lehet igénybe venni. Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján, illetve a
Fegyverneki Hírmondóban történő közléssel biztosítja.

h.) A kuratórium hatásköre:
- Gondoskodik az alapítvány itt meghatározott céloknak megfelelő

működéséről.

- Dönt az alapítvány éves tervéről.

- Az alapítvány, illetőleg szervezete működéséhez szükséges belső
szabályzatokat jóváhagyja.

- Beszámol az alapítónak és a nyilvánosságnak az alapítvány éves
tevékenységéről.

- Dönt az alapítvány szabad pénzeszközeinek felhasználásáról, a feltételhez
kötött adományok elfogadásáról.

- Gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról,
gondos kezeléséről.

- Kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását. *6



- Dönt minden olyan alapítvánnyal kapcsolatos kérdésben, melyet a saját
hatáskörébe von.

- A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek legalább azt
kell tartalmaznia, hogy kik voltak jelen, s a tagok miként szavaztak és
milyen döntést hoztak.

- A kuratórium felelőssége az ezen célokra rendelt vagyon minél
hatékonyabb működtetése. Ezért feladata megtenni mindent annak
érdekében, hogy az alapítvány vagyona a hatályos jogszabályi
előírásoknak és törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően
gyarapodjon. A vagyon és az összes jövedelem csak az alapítvány céljai
által meghatározott körben és módon használható fel.

- A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonához történő csatlakozást
feltétellel is elfogadni, ha az nem ellentétes az ezen okiratban
meghatározott célokkal.

8.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja:

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően, továbbá az
alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium
által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt.

Az alapítvány vagyonából a céloknak megfelelően nyújtható:

- ösztöndíj, támogatás minden olyan személy, szervezet, vagy tevékenység
finanszírozásához, amely az alapítványi célok eléréséhez értékes, vagy
jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér,

- alapítványi díj a célok érdekében végzett értékes szellemi, elméleti vagy
gyakorlati tevékenységért.

Az alapítvány vagyona felhasználható az alapítvány működésének költségeire
olyan mértékben, hogy az nem veszélyeztetheti az alapítvány céljainak
megvalósulását. *2

Az alapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás
az évi 1.000.000.- Ft-ot meghaladja, kivéve, ha a törvény, kormány rendelet az
alapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem
tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a
természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel juttatott olyan
természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. *4

*8
9.) Az alapítvány kuratóriuma

Elnöke: Bukta Jánosné (ÁFÉSZ delegáltja) Damjanich út 27.
Tagjai: Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.

Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.



Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
Bérczesi Mária Fegyvernek Bajcsy-Zs. út 32

10.)Az alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapítvány
tiszta vagyonát a község közbiztonságának és környezetvédelmének
segítésére kell fordítani.

Ezen Alapító Okiratot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál be kell
jegyeztetni a nyilvántartásba. Az alapítvány a bejegyzéssel jön létre.

11.)Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
és az egyéb hatályos jogszabályi előírások szerint kell eljárni.

12.) A közhasznú szervezet tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza. *1

Fegyvernek, 2010. január 28.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

az alapító Képviselő-testület
*9 nevében
Fegyvernek, 2011. február 24.

(:Tatár László:)
polgármester

az alapító Képviselő-testület
nevében

Megjegyzés:
*1 A 76/1998.(V.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*2 A 51/1994.(IV.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*3 A 30/2002.(II.28: sz. önk.határozattal módosítva
*4 A 112/2003.(VIII.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*5 A 13/2005.(I.27.) sz.önk.határozattal módosítva
*6 A 82/2005.(V.26.) sz. önk.határozattal módosítva
*7 A 23/2007.(I.25.) sz.önk.határozattal módosítva
*8 A 19/2010.(I.28.) sz.önk.határozattal mód.
*9 A 31/2011.(II. 24.) sz.önk.határozattal mód.

Az egységes szerkezetű alapító okirat hiteles:
Fegyvernek, 2010. április 29

Buzás Istvánné
jegyző


