
IZSÁKÉRT  ALAPÍTVÁNY 

 

Alapító okirata 

 

Izsák Város Önkormányzat ( székhelye: 6070. Izsák Szabadság tér 1., törzsszáma: 

_________, képviseli: Mondok József polgármester, lakcíme: 6070. Izsák Fürts Sándor u. 

__. ) alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( továbbiakban: Ptk.)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 alapítvány neve: IZSÁKÉRT ALAPÍTVÁNY 

 

2. Az alapítvány székhelye: 6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

3. Az alapítói vagyon:  500.000 Ft, azaz ötszázezer forint készpénz, amelyet az alapító a 

                                     Rónasági Takarékszövetkezetnél vezetett 52500013-11051402 számú 

                                     számlára teljes egészében rendelkezése bocsátott. 

 

4. Az alapítvány célja: 

Izsák város fejlődésének elősegítése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében felsorolt  kötelező és önként vállalt feladatok 

ellátásának támogatása, a város közép- és hosszú távú fejlesztési programjainak támogatása 

a civil szervezetek tevékenységének koordinálásával és a lakossági vélemények alapító 

részére történő közvetítésével és a személyi összetételéből eredően váljon a város 

közéletének meghatározójává. 

 

5. Az alapítvány tevékenysége: 

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbiakban meghatározott 

tevékenységeket végzi: 

5.1. kezdeményezi a települési közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 

közintézmények elnevezésével kapcsolatos eljárásokat, 

5.2. részt vesz az egészség-megőrzési, a rehabilitációs tevékenységgel és az egészséges 

életmód segítését szolgáló rendezvények megszervezésében, lebonyolításában,  

5.3. a környezet- egészségügy területén önkéntes gyűjtési – karbantartási akciókat szervez a 

város köztisztasági állapotának javítása érdekében, részt vállal az egészségkárosító 

környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépésben, 

5.4. a nevelés és oktatás területén képességfejlesztési, ismeretterjesztési programok 

szervezése, támogatása, tehetséges izsáki gyerekek alap- közép- és felsőfokú iskolai 

tanulmányainak, művészetoktatási tevékenységének támogatása, óvodai és iskolai nevelés 

képességfejlesztő programjainak elősegítése, helyi nevelési-oktatási intézmények 

fejlesztésének támogatása, 

5.5. a helyi kulturális örökség védelmének elősegítése, a helyi közművelődési tevékenységek 

és kulturális hagyományok, értékek ápolásának elősegítése, támogatása, a város 

meghatározó rendezvényeinek (Tavaszi Majális, Sárfehér Napok, Önkormányzati 

megemlékezések) előkészítése, támogatása és lebonyolításában való közreműködés, 

művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, helyi kulturális intézmények 

fejlesztésének támogatása, lakossági művészeti kezdeményezések, művelődésre szerveződő 

közösségek tevékenységének támogatása, 

5.6. a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatellátásának segítése a tudomására 

jutott információk továbbításával, 
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5.7. a szociális ellátórendszer működésének segítése,  

5.8. a környezet- és természetvédelem területén a Kolon- tó - mint a Kiskunsági Nemzeti 

Park részének – természeti értékeinek védelme és a meglévő értékek megőrzésének segítése, 

bemutató előadások és kiállítások szervezése, 

5.9. a helyi közfoglalkoztatás területén az alacsonyan képzett munkaerő továbbképzésének 

segítése, közmunkaprogramokba történő bevonásának szervezése, munka világába történő 

visszavezetésük kommunikálása.  

5.10. a városi turizmussal kapcsolatos propaganda anyagok összeállítása, a Helyi Értéktár 

tevékenységének támogatása, 

5.11. a sport területén a diák- és szabadidősport tevékenység támogatása,  

5.12. kapcsolattartás a települési roma nemzetiségi önkormányzattal, a hagyományőrzési 

tevékenység támogatása és koordinálása a művészeti iskolával, 

5.13. városszépítési, városfejlesztési projektek véleményezése, parkosítási feladatok 

szervezése, 

5.14. a tevékenységi célokhoz kapcsolódó pályázatokon való részvétel. 

 

6. Az alapítvány jellege: 

6.1. 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. 

 

6.2. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

6.3. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, 

azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja. 

 

7. Az alapítvány időtartama: 

Az alapítvány határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

 

8. Az alapítványi vagyon felhasználás: 

 

8.1. Az Alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen okiratban meghatározott célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 

 

8.4. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy 

rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

 

9.Az alapítvány ügyvezető szerve: 
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9.1. Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére kilenc természetes személyből álló 

kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

 

9.1.1. A kuratórium elnöke: Gera Árpád Zoltánné ( 6070. Izsák Kodály Zoltán u.15. 

                                             (születési helye, ideje: Izsák, 1958. október 23. 

                                              anyja neve: Nagy Mária) 

 

9.1.2. A kuratórium további tagjai: 

          9.1.2.1. Balogh Istvánné 6070. Izsák Kodály Zoltán u.6.  

                       (születési helye, ideje: Szabadszállás, 1943.május 26. 

                        anyja neve: Taskó Rozália) 

          9.1.2.2. Bognár Erika 6070. Izsák Petőfi Sándor u.9. 

                       (születési helye, ideje: Kecskemét, 1971. augusztus 24. 

                        anyja neve: Józsa Éva) 

          9.1.2.3. Juhász Sándorné 6070. Izsák Kodály Zoltán u.14. 

                       (születési helye, ideje: Kiskunfélegyháza, 1951. január 12. 

                         anyja neve: Terjék Ilona) 

          9.1.2.4. Németh Ilona 6070. Izsák Reviczky u.53. 

                       (születési helye, ideje: Izsák 1949. február 4. 

                        anyja neve: Kónyár Erzsébet) 

          9.1.2.5. Rigó Józsefné 6070. Izsák Tavasz u.11. 

                       (születési helye, ideje: Izsák, 1949. január 25. 

                        anyja neve:Farkas Katalin) 

          9.1.2.6. Sörösné Boldoczki Tímea 6070. Izsák Kinizsi u.9. 

                       (születési helye, ideje: Kiskőrös 1970. február 5. 

                        anyja neve: Kullai Ilona) 

          9.1.2.7. Szabó József 6070. Izsák Hunyadi u.60. 

                       (születési helye, ideje: Kalocsa 1969. augusztus 26. 

                        anyja neve: Faragó Terézia) 

          9.1.2.8. Tetézi Lajos 6070. Izsák Mező u.10. 

                       (születési helye, ideje: Izsák 1950. október 13. 

                        anyja neve: Kullai Jolán Erzsébet) 

 

9.2. A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: 

általános és önálló. 

 

9.3. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az 

alapító jelöli ki,  a tisztség annak elfogadásával jön létre.  

 

9.4. A kuratóriumi tagság megszűnik: 

 

          9.4.1. a tag halálával, 

          9.4.2. lemondásával, 

          9.4.3. a Ptk. 3:22.§ (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397.§ (3) és (4)  

                       bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és 

                       kizáró ok bekövetkeztével, 

          9.4.4. a Ptk. 3:398.§ (2) bekezdése szerinti visszahívással. 
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9.5. A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez 

megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett 

adományok elfogadásáról illetve visszautasításáról. 

 

9.6. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

 

9.7. 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). 

 

9.8. A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg, de 

a kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében zártkörű ülést rendelhet el, amennyiben 

annak nyilvánossága személyiségi jogot sért. 

 

9.9. 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 

nyolc nap elteljen. 

 

9.10. Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 

megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 

számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. 

 

9.11. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább öt tag jelen van. Határozatát 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a 

szavazást, amíg döntés nem születik. A szavazatszámlálásnál a tartózkodást nem 

szavazatnak kell tekinteni. 

 

9.12. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az: 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesíti, 

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,    

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

9.13.A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő 

kuratóriumi tag aláír. A kuratórium döntéséről az elnök köteles olyan nyilvántartást vezetni, 

amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya és 

személye megállapítható. 

 

9.14. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tájékoztatja az 

Alapítót végzett munkájáról, így az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. 

 

9.15. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 

megtérítésére igényt tarthatnak. 
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9.16. A kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre: 

         9.16.1. dönt az alapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a  

         tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, 

         9.16.2. jóváhagyja az Alapítványnak juttatott adományok, felajánlások befogadását, 

         9.16.3. jóváhagyja az Alapítvány mérlegét, 

         9.16.4. elfogadja az Alapítvány szabályzatait. 

         9.16.5. megválasztja a kuratóriumi tagok közül az elnökhelyettest. 

 

9.17. A kuratórium elnöke: 

         9.17.1. irányítja a kuratórium munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogokat az  

         alapítvány alkalmazottaival szemben, 

         9.17.2. összehívja és vezeti a kuratórium üléseit, végrehajtja illetve végrehajtatja annak 

         határozatait, 

         9.17.3. gondoskodik a jogszabályban előírt számviteli, könyvviteli rend kialakításáról, 

         az abban foglaltak végrehajtásáról, az álammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről. 

         9.17.4. irányítja az Alapítvány operatív tevékenységét. 

 

9.18. A kuratórium elnöke akadályoztatása esetén a kuratórium elnökhelyettese látja el az 

Alapítvány képviseletét a 9.2 pontban meghatározott jogkörrel. 

 

 

10. Felügyelőbizottság 

 

10.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását, ennek során 

a kuratórium tagjaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, a könyvekbe és az iratokba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. 

 

10.2. A Felügyelőbizottság három tagból áll, akiket az Alapító jelöl ki: 

         10.2.1. A bizottság elnök: Izsák István  6070. Izsák Csokonai u.7. 

                     (születési helye, ideje: Izsák, 1951. szeptember 27. 

                      anyja neve: Végh Mária) 

 

         10.2.2. A bizottság tagjai: 

                     10.2.2.1. Losonczi Mihály 6070. Izsák Gödör u.27. 

                                    (születési helye, ideje: Fülöpszállás, 1954. szeptember 4. 

                                    (anyja neve: Gubacsi Ilona) 

                     10.2.2.2. Oreskó Imre 6070. Izsák Kossuth Lajos u.146. 

                                    (születési helye, ideje: 

                                     anyja neve: 

 

10.3. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer, egyébként meg 

valamennyi kuratóriumi ülést megelőzően ülésezik. 

 

10.4. A Felügyelőbizottságot az elnök hívja össze írásban, legalább nyolc nappal az ülés 

időpontja előtt. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. 

A meghívás történhet levélben, faxon vagy e- mail-ben. 

 

10.5. A Felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szeret tudomást, hogy a működés során olyan jogszabálysértés vagy  
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az Alapítvány érdekeit súlyosan veszélyeztető esemény történt melynek elhárítása, a 

következmények enyhítése a kuratórium döntését igényli, vagy a vezető tisztségviselők 

felelősségét megalapozó tény merül fel. A kuratóriumot ebben az esetben 10 napon belül 

össze kell hívni, ennek eredménytelensége esetén a kuratórium összehívására a 

Felügyelőbizottság is jogosult. 

 

10.6. Amennyiben a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 

és eredményes intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul az 

illetékes ügyészséget értesíteni. 

 

10.7. A Felügyelőbizottság jogosult és köteles a kuratórium döntése előtt az éves beszámolót 

megvizsgálni, véleményezni, arról ismertetést adni. Ennek elmaradása esetén az éves 

beszámolóról érvényesen nem hozhat a kuratórium határozatot. 

 

10.8. A felügyelőbizottság testületként jár el, döntéseit nyílt szavazással egyhangúlag, 

jegyzőkönyvvezetés mellett tartott ülésein hozza meg, melynek határozatképességéhez 

mindhárom tag jelenléte szükséges. Egyébként ügyrendje szerint ülésezik, melyet maga állít 

össze. 

 

11. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

11.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

11.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

11.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az: 

        11.3.1. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre  

         ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem  

         mentesült. 

        11.3.2. akit e foglalkoztatástól jogerősen eltiltottak. 

        11.3.3. akit valamely foglalkoztatástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás  

         hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető  

         tisztségviselője nem lehet. 

         11.3.4. aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bekezdés i)pont). 

 

11.4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

11.5. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja. 

 

11.6. Az alapító, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek 

többségben a kuratóriumban.  

 

11.7. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy 

felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. 
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12. Beszámolási szabályok: 

 

12.1. Az Alapítvány köteles a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 

üzleti év lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint 

mérleg-fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint beszámolót készíteni. 

 

12.2. Az Alapítvány beszámolójának tartalmaznia kell a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

az eredmény kimutatást (eredmény levezetését), kettős könyvvitel esetében a kiegészítő 

mellékletet. 

 

12.3. Az Alapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, a 

könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független 

könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik 

hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, ugyanolyan formában és tartalommal, 

mint amelynek alapján  a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

 

12.4. Az Alapítvány 12.3 pont szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvényben meghatározott módon tesz eleget. 

 

 

13. A gazdálkodás általános szabályai: 

  

13.1. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító 

okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani. Az Alapítvány a céljait szolgáló 

jövedelmező vállalkozásban csak mindenkori vagyonának legfeljebb 50 %-ával vehet részt.  

 

13.2. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereiből – normatív támogatás kivételével- 

csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.  A szerződésben meg kell 

határozni a támogatással való elszámolás módját és feltételeit.  

 

13.3. Az Alapítvány kuratóriuma bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A 

pályázatot a kuratórium szükség esetén külső szakértő bevonásával bírálja el. 

 

13.4. Támogatásokat illetve szolgáltatásokat egyéni kérelem alapján is nyújthat a kuratórium. 

 

 

14. Vegyes rendelkezések:  

 

14.1.Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapító nem jogosult a megszűnéskori alapítványi 

vagyon felosztására, de az Alapító a Ptk. 3: 404. § (2) bekezdésére történő hivatkozással 

akként rendelkezik, hogy az Alapítvány megszűnéskori teljes vagyonát csak hasonló célú 

Alapítvány támogatására lehet felhasználni. 

 

14.2. Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.  

 

14.3. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány működése felett az ügyészség a reá 

irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. 
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14.4. 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 rendelkezésit 

kell megfelelően alkalmazni.  

 

14.5. Az alapító okiratot Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete __/2016.(03.23.) 

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

I z s á k, 2016. március 23. 

 

 

                                                     Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 

 

                                       

                                                                                        (: Mondok József:) 

                                                                                             polgármester 

               

 

Az Alapító okiratot ellenjegyzem: 

Izsák, 2016. március __. 

 

 

      (: Dr Bozóky Imre:) 

           ügyvéd 

 

 

 

  


