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A GESZTERÉDI
ARANYSZABLYA TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
Alább felsorolt ősalapítók (továbbiakban: Alapítók) a világhírű Geszterédi Aranyszablyának a
Magyar Nemzet számára ismertté tétele, Geszteréd településen az Aranyszablyának egy
emlékhely létrehozása gondolatától vezéreltetve az Alapító Okiratban meghatározott tartós cél
folyamatos megvalósítására alapítványt hoznak létre az alábbiak szerint:
I.

ALAPÍTÓK
1. Rácz János
2. Rácz Jánosné
3. Rácz Gergely
4. Sass Edina Hedvig

II.

AZ ALAPÍTVÁNY NEVE
Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány

III. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE
4232 Geszteréd, Kállói u. 2.
IV.

AZ ALAPÍTVÁNY LEVELEZÉSI CÍME
4031 Debrecen, Dorottya u. 29.

V.

AZ ALAPÍTVÁNY JELMONDATA
„Hol sírjaink domborulnak”

VI. AZ ALAPÍTVÁNY HATÁROZATLAN IDŐTARTAMRA JÖTT LÉTRE
VII. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA
1. Geszteréd községben az Aranyszablyának és a vele együtt felszínre került honfoglalás
kori leleteknek emléket állítani, és egy emlékhelyet létrehozni
2. Geszteréd község történelmének jobb megismerése érdekében támogatni − a Jósa
András Múzeum Régészeti Osztályával együttműködve − Geszteréd község területén a
régészeti lelőhely-felderítést (műszeres leletfelderítés, ásatás stb.)
3. Honfoglalás kori régészeti leleteknek, hungarikum tanúsító védjegy megszerzése
4. Geszteréd község történetét bemutató monográfia elkészítése
5. Geszteréd község épített és természeti környezetének
önkormányzattal történő együttműködés keretében

fejlesztése,

a helyi
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6. A helyi környezetvédelem és a műemlékvédelem szempontjainak segítése
7. Geszteréd községben, az oktatási-, kulturális-, ifjúsági-, sport-tevékenység támogatása
8. Szociálisan rászorulók támogatása, és a helyi hitélet segítése
9. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel
10. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és
működtetése, a helyi önkormányzattal együttműködésben
VIII. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGEI
Az alapítvány céljai elérése érdekében a működési időtartama alatti mindenkori pályázati
kiírásokban szereplő valamennyi konkrét tevékenységet végzi. Céljai megvalósítása
érdekében pályázati kiírásokon vesz részt.
Az alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. Az alapítvány az alapítványi
cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az
alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak.
Az alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési, megyei, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
Tevékenységei között az emlékhely kialakításában, valamint Geszteréd község
monográfiájának elkészítésében együttműködik a Nyíregyházi Jósa András Múzeum
szakembereivel. A múzeum szakembereinek segítségével előadásokat, régészeti konferenciát,
kiállításokat szervez a Kárpát-medencében talált honfoglalás kori leletek tárgyában.
A honfoglalás kori leletek hungarikum védjegyének megszerzésében együttműködési
megállapodást köt a Jósa András Múzeummal.
Pályázati lehetőségei függvényében egy-egy ásatást finanszíroz (halmok, Templom-dűlő, stb.).
Műszeres leletfelderítést végeztet, hogy az Aranyszablya lelőhelye pontosan azonosítható
legyen. E tevékenység csak a Múzeummal együttműködve lehet szabályos és törvényes,
minden egyéb fémkeresős kutatás illegális és nem szolgálja az Alapítvány által lefektetett
célok elérését.
Elkészítteti az Aranyszablya hiteles másolatát. Geszterédi Aranyszablya néven díjat hoz létre.
Az alapítvány jelen Alapító Okiratban meghatározott célok elérésével segíti az
ismeretterjesztést. A Geszterédi Aranyszablya történetét bemutató kiadványt, filmet készíttet.
Segíti a helyi önkormányzati döntések és határozatok megvalósítását. Segítséget nyújt az
egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárásában, megoldási
javaslatok felvetésében és kidolgozásában, a döntések előkészítésében és véleményezésében,
valamint a feladatok végrehajtásában.
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IX. AZ ALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az alapítvány céljainak eléréséhez
vagyonrendeléssel hozzájárul és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási
szándékot írásban − az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatnak
az Alapító és a Kuratórium részére történő egyidejű megküldésével – kell bejelenteni,
melynek elfogadásáról a Kuratórium valamennyi kuratóriumi tag jelenlétében megtartott
ülésén, egyhangú döntéssel meghozott határozatával dönt. Csatlakozhat hozzá bármely
magán- és jogi személy, beleértve magánszemélyek társaságát is. A csatlakozni kívánók
jogosultak az alapítvány céljaival egyező javaslatot tenni adományaik egészének, vagy
részének célirányos felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a felvétel elfogadásáról a
Kuratórium dönt. A csatlakozó személy nem válik jogosulttá az alapítói jogok gyakorlására.
A csatlakozó vagyonrendelését teljesítheti pénz, valamint forgalomképes ingó és ingatlan
vagyon, továbbá vagyoni értékű jog alapítványra történő átruházásával. Nem pénzben történő
vagyonrendelésnél – amennyiben a szolgáltatott vagyontárgy, vagy vagyoni értékű jog
forgalmi értékét illetően a csatalakozó és az alapítvány között vita van − a szolgáltatott
vagyon forgalmi értékének igazolására − a csatlakozó köteles kompetens igazságügyi
szakértői véleményt bemutatni.
X.

ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

Alapítók az alapítói jogaikat testületben − az általuk alkotott Alapítók Gyűlésén
(továbbiakban: Gyűlés) – gyakorolják.
A Gyűlést szükség szerint, de évenként legalább egyszer össze kell hívni.
A Gyűlés összehívására elsősorban Rácz János 1 sz. Alapító, akadályoztatása esetén a jelen
Alapító Okirat I. pontjában számsorrendileg őt követő Rácz Jánosné 2. sz. Alapító – jogosult
és köteles. A Gyűlésre szóló meghívót igazolható módon – e-mailen, postai úton,
tértivevényes küldeményben, vagy személyes átadással − az időpont rögzítése mellett kell
kézbesíteni a meghívottaknak, oly módon, hogy azt a meghívottak, illetve a Gyűlésen részt
venni jogosultak a Gyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal kézhez kaphassák.
A meghívónak tartalmaznia kell:


az alapítvány nevét és székhelyét



a Gyűlés idejét és helyszínét



a Gyűlés napirendjét, amelyet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni,
hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
előzetesen kialakíthassák

A Gyűlést az alapítvány székhelyén kell megtartani.
Ha a Gyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a Gyűlésen
valamennyi alapítói jogok gyakorlására jogosult személy jelen van, és egyhangúlag
hozzájárulnak a Gyűlés megtartásához.
A Gyűlés nem nyilvános, azon az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyeken kívül
állandó meghívottként a Kuratórium tagjai és Gyűlés összehívására jogosult által esetileg
meghívott egyéb személyek vehetnek részt. Az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy e
jogait a Gyűlésen kizárólag személyesen jogosult gyakorolni.
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A Gyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvételre jogosultak fele
jelen van.
Ha az eredeti időpontban megtartott Gyűlés – a megjelentek a határozatképességhez előírtnál
kisebb számban való megjelenése miatt − nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség
miatt legkésőbb 30 napon belül megismételt Gyűlés az eredeti napirendi pontokban a
jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre azonban az alapítói jogok
gyakorlására jogosult személy figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a
határozatképtelenség miatt megismételt Gyűlés nem az eredeti Gyűlés időpontjával egyező
napon kerül megtartásra, úgy az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyek részére új
meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell őket távolmaradásuk
következményeiről.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a Gyűlésről felvett
jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.
A Gyűlést össze kell hívni abban az esetben is (rendkívüli Alapítók Gyűlése), ha:


az alapítói jogok gyakorlására jogosultak bármelyike, a Kuratórium, vagy bármely
kuratóriumi tag (önállóan is) a cél és az ok megjelölésével írásban kezdeményezi



a Felügyelő Bizottság indítványozza



a bíróság elrendeli

A rendkívüli Alapítók Gyűlése összehívására vonatkozó − és a felvenni kívánt napirendi
pontokat, a célt és az okot tartalmazó, a kezdeményező, vagy indítványozó által az
összehívásra jogosult fent meghatározott személynek megküldött − írásbeli kérelemre az
összehívásra jogosult személy a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra
köteles összehívni a Gyűlést. Amennyiben a bíróság rendeli el a Gyűlés összehívását, úgy azt
az erről rendelkező ítéletben meghatározott határidőben kell összehívni.
A Gyűlésen valamennyi alapítói jogok gyakorlására jogosult személy egyenlő szavazattal
rendelkezik.
A Gyűlés kezdetén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meg kell választani a levezető
elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt a jelenlévők közül. Ugyancsak
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg a Gyűlés a háromtagú
szavazatszámláló bizottságot.
A szavazatszámláló bizottság megbízatása az adott Gyűlés időtartamára szól, feladata a
szavazás lebonyolítása, a szavazatok összeszámolása és a szavazás eredményének levezető
elnökkel való közlése.
A Gyűlés üléseit a levezető elnök vezeti.
A Gyűlés határozatait – ha a jogszabály vagy az Alapító Okirat másként nem rendelkezik −
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik szavazásra jogosult indítványára,
az egyes napirendi pontokban a Gyűlés − nyílt egyszerű szótöbbséges határozattal −
elrendelheti a titkos szavazást vagy a név szerinti szavazást is. Az Alapító Okirat módosítása
tárgyában a jelenlévő szavazatra jogosultak legalább háromnegyedes többségű szavazata
szükséges, azzal, hogy az alapítvány nevének megváltoztatásáról szóló döntés meghozatala
során szavazati joggal kizárólag az Alapítók rendelkeznek.
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A határozatokat a levezető elnök szóban hirdeti ki és azok szó szerint rögzítésre kerülnek a
jegyzőkönyvben.
A Gyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a Gyűlés levezető elnöke és két, a Gyűlés által
megválasztott szavazásra jogosult tag hitelesít, és a jegyzőkönyv-vezető aláír. A
jegyzőkönyvben minden határozathozatalnál a határozatképességet meg kell állapítani és
rögzíteni kell. A jegyzőkönyvnek a Gyűlésen elhangzottakat lehetőleg szó szerint tartalmaznia
kell, a határozatokat a levezető elnök által szóban kihirdetettel azonosan kell rögzíteni. Meg
kell jelölni a leadott szavazatok számát és azok megoszlását is. Amennyiben a Gyűlés név
szerinti szavazásról döntött a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazatokat név szerint is.
Jegyzőkönyvbe kell foglalni a Gyűlés résztvevői által rögzíteni kérteket is.
A Gyűlésen megjelentekről jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a megjelentek nevét,
lakóhelyét és aláírását. A nem természetes személy jelenlévő esetében a jelenléti ív
tartalmazza ezen személy elnevezését, székhelyét, a szervezeti képviseletében megjelent
személy nevét, lakóhelyét és aláírását.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:


aki, vagy akinek hozzátartozója egyébként személyesen érdekelt a döntésben



vagy aki szavazati jog gyakorlására az Alapító Okirat, vagy jogszabály rendelkezésénél
fogva az adott döntés során nem jogosult

A Gyűlés jogosult dönteni az Alapító Okirat módosításról, a kuratóriumi tagok kijelöléséről,
felügyelő szerv létrehozásáról és tagjainak megválasztásáról és – amennyiben a kuratóriumi
tag az alapítványi célokat közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít - visszahívásáról,
valamint dönteni minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a
Gyűlés hatáskörébe utal.
XI. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA
Az Alapítók kötelesek az alapítványi cél magvalósításához szükséges, az Alapító Okiratban
vállalt vagyoni juttatást teljesíteni.
Az Alapítóknak legalább az alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyont a
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig át kell ruházniuk az alapítványra.
Az alapítvány induló vagyona 1.000.000-Ft., − azaz egymillió forint készpénzből áll, amelyet
az Alapítók az alapítvány javára a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 49.§ (1) bekezdés ba)
pontjában hivatkozott pénzforgalmi számlán – az ugyanezen törvényszakasz (3) bekezdése
által meghatározott módon – jelen Alapító Okirat aláírását követő 3 napon belül, de legkésőbb
az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem törvényszékhez történő benyújtásáig
elhelyeznek a következő részesedés szerint:
1. Rácz János

250.000-Ft.

2. Rácz Jánosné

250.000 Ft.

3. Rácz Gergely

250.000 Ft.

4. Sass Edina Hedvig

250.000 Ft.

Az Alapítók feljogosítják és kötelezik a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány vagyonát a jó
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gazda gondosságával, a korszerű gazdálkodás szellemében gyarapítsa, az alapítványi vagyont
a megjelölt cél érdekében kezelje.
Az alapítvány vagyona növekedhet a csatlakozók hozzájárulásaival.
XII. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK FELHASZNÁLÁSA
Az alapítványi célokra a teljes induló vagyon, valamint a vagyon hozadéka - a későbbi
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai is - felhasználható.
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az Alapító Okiratban meghatározott módon kell
kezelni és felhasználni.
Az Alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza.
Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázati feltételeket a
Kuratórium határozza meg. A pályázati feltételeket honlapján jelenteti meg és a Kuratórium
dönt annak odaítéléséről. (www.geszterediaranyszablya.hu)
XIII. AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ SZERVE
Az alapítvány ügyvezető szerve a 3 tagú Kuratórium, amelynek tagjai:
1. Rácz János kuratóriumi elnök
2. Dr. Kóti Csaba kuratóriumi tag
3. Kemény Józsefné kuratóriumi tag
A Kuratórium tagjai az alapítvány, vezető tisztségviselői.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
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. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató egyesület, vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve ezek
hozzátartozója.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium
tagja. Nem lehet továbbá a Kuratórium tagja a Ptk. 3:22. §-a szerinti kizáró okokban érintett
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személy. A Kuratórium határozataiban nem vehet részt az a személy, aki az Alapító közeli
hozzátartozója vagy élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) (Ptk. 3:397. §/3),
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél
szerinti juttatási keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, az Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.
A Kuratórium tagjait az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyek jelölik ki, vagy hívják
vissza. A Kuratórium tagjának megbízása a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratórium
tagjait az Alapítók határozott és határozatlan időtartamra is kijelölhetik. Az Alapítók
preferálják, hogy a Kuratórium egyik tagja a mindenkori Geszterédi polgármester legyen.
A Kuratórium társadalmi munkában látja el feladatát, tevékenységükért a tagok díjazásban
nem részesülnek, de az igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Kuratórium ülései
nyilvánosak, ettől a Kuratórium egyhangú határozattal különösen indokolt esetekben
(titoksértés, személyiségi jogvédelem stb.) eltérhet, és zárt ülést rendelhet el. Az ülést az
elnök, írásban hívja össze. A meghívót a Kuratórium ülése előtt legalább 8 nappal a tagoknak
ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés napirendi pontjait, a Kuratórium
ülésezésének helyét és idejét. A Kuratórium csak olyan kérdésben hozhat döntést, amely a
meghívóban, a napirendi pontok között szerepelt, kivéve, ha valamennyi kuratóriumi tag jelen
van és mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy más kérdésben is döntés szülessen. A Kuratórium
legalább 2 tag jelenléte esetén határozatképes. A Kuratórium ülésezésének helye az alapítvány
székhelye.
A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, főszabályként – jelen Alapító Okiratban
szabályozott kivétellel − a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozza, beleértve az éves
beszámoló elfogadását is. A Kuratórium elnökének, – amennyiben jelen van, − vétó joga van,
és hozzájárulása nélkül érvényes határozat nem hozható.
A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól köteles olyan nyilvántartást vezetni,
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A nyilvántartás nyilvános,
bárki által megtekinthető.
A határozatokat az érintetteknek a Kuratórium elnöke írásban megküldi és egyben az
alapítvány honlapján (www.geszterediaranyszablya.hu) 8 napon belül, 15 napi időtartamra
közzéteszi.
Az alapítvány működésének módját, szolgáltatásai igénybevételének módját és a beszámoló
közléseit saját kezelésében álló hivatalos internetes fórumon hozza nyilvánosságra.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:





a megbízás időtartamának lejártával
visszahívással
lemondással
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
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a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával
 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével
A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyek a
Gyűlésen – a jelenlévők egyhangú szavazatával hozott határozatával hívhatja vissza.
Határozathozatal előtt az érintett kuratóriumi taggal közölni kell a kifogásolt – a visszahívási
alapként szolgáló – magatartását és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy arra esetleges
észrevételeit (védekezését) írásban, vagy szóban előterjessze.


XIV. A KURATÓRIUM HATÁSKÖRE


az alapítványi vagyon célokban meghatározott felhasználása



dönt az alapítványnak tett felajánlások elfogadásáról



az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról és annak feltételeiről



dönt az éves beszámoló jóváhagyásáról a Kuratórium döntéshozatalára vonatkozó
általános rendelkezéseknek megfelelően



dönt minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály, valamint az Alapító Okirat a
Kuratórium hatáskörébe utal

XV. A KURATÓRIUM ELNÖKÉNEK HATÁSKÖRE


összehívja a Kuratórium üléseit és azokon elnököl



beszámol az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyeknek a Kuratórium
munkájáról, az alapítvány működéséről, vagyoni helyzetének alakulásáról



gyakorolja az alapítvány munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogokat



mindaz, amit az alapszabály hatáskörébe utal

XVI. IRATBETEKINTÉS
Az iratokba való betekintést a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni, aki előre egyeztetett
időpontban az alapítvány székhelyén biztosítja azt. A Kuratórium elnöke az alapítói jogok
gyakorlására jogosult személyek részére köteles az alapítványra vonatkozóan felvilágosítást
adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést
biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a Kuratórium elnöke a jogosult által tett
írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
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XVII. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE


Az alapítványt teljes körűen a Kuratórium elnöke, Rácz János 4031 Debrecen,
Dorottya u. 29. szám alatti lakos képviseli. A képviselet módja önálló



A bankszámla feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnöke önállóan ír alá,
akadályoztatása esetén a két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. A Kuratórium
tagjai kötelesek a banki műveletekről a Kuratórium elnökét tájékoztatni



A vezető tisztségviselő a képviseleti jogát személyesen gyakorolja

XVIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
Az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az 50.000.000-Ft.-ot, azaz ötvenmillió forintot,
ezért felügyelőbizottság létrehozására nem került sor. A Kuratórium elnökének a
kötelezettsége az Alapítókat értesíteni a felügyelőbizottság kijelölésének szükségességéről,
amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az 50.000.000-Ft.-ot, azaz ötvenmillió
forintot.
XIX. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA
Az alapítvány a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
Az alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban:
alapcél szerinti tevékenység) folytathat és − célja megvalósítása gazdasági feltételeinek
biztosítása érdekében − gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az
alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
Az alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.
Az alapítvány bevételei:
1. az Alapítótól kapott befizetés, valamint az Alapító által az alapítvány rendelkezésére
bocsátott vagyon
2. helyi önkormányzattól kapott támogatás
3. gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel
4. költségvetési támogatás:
a. a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás
b. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás
c. az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás
d. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege
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5. az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel
6. más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány
7. befektetési tevékenységből származó bevétel
8. az 1-7 pontok alá nem tartozó egyéb bevétel
Az alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai):
1. alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek
2. gazdasági vállalkozási
kapcsolódó költségek

tevékenységhez

(szolgáltatás

nyújtásához)

közvetlenül

3. a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása
4. az 1-3 pontok alá nem tartozó egyéb költség
Az alapítvány bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
alapítvány Alapítója – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért
saját vagyonával nem felel.
Az alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint
mérlegforduló nappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
XX. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet,
és csak alapítványokra válhat szét.
Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az
Alapító akkor hozhat döntést, ha az Alapító Okiratban meghatározott vagyon juttatását
teljesítette.
Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi
cél veszélyeztetésével.
Az alapítvány megszűnik, ha:
1. az alapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg
2. az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód
3. az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet
Az Alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az alapítói jogok
gyakorlására jogosult személyeket a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a
megszűnési ok bekövetkeztét közli a Felügyelő Bizottsággal és − amennyiben van ilyen az
alapítványnál − a könyvvizsgálóval is.

11
Ha az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyek a megszűnési ok alapján harminc napon
belül érdemi intézkedést nem hoznak, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából
vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a
Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó
vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó
vagyon az Alapító Okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az Alapítót, a csatlakozót és
az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az
Alapítók, a csatlakozók és az egyéb adományozók által az alapítványnak juttatott vagyont.
A fentiek kielégítésén túl megmaradt vagyont a Kuratórium köteles teljes egészében Geszteréd
község javára, közösségi célra felhasználni.
Az Alapítók az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet,
ha az Alapító Okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése
lehetetlen.
XXI. ALAPÍTÓI JOGOK ÁTRUHÁZÁSA
Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az Alapító átruházhatja, ha az Alapító Okiratban
vállalt kötelezettségeket teljesítette.
Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházásához szükséges az átruházó Alapító, valamint az
alapítói jogokat megszerző személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt ez irányú
megállapodása. Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházásának érvényességéhez
mindemellett szükséges a Gyűlés minősített többségi – a Gyűlésen jelenlévők legalább 4/5ének támogató szavazatával meghozott – átruházást jóváhagyó határozata, mely határozat
meghozatalánál a jelen Alapító Okirat I. pontjában felsorolt Alapítók bármelyike vétójoggal
rendelkezik.
Nem ruházhatóak át az alapítói jogok és kötelezettségek olyan személy részére:
 aki, vagy amely az alapítvány céljával össze nem egy egyeztethető elveket vall, vagy
ilyen tevékenységet folytat
 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató alapítvány vonatkozásában alapítói jogokat és
kötelezettségeket nem szerezhet.
Bármely Alapító halála esetén az alapítói jogok gyakorlása a többi Alapítóra száll át.

