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ALAPÍTÓ OKIRATA
BEVEZETÉS
Visegrád Nagyközség Önkormányzata elhatározta, hogy az 1993.évi XCII. törvénnyel
módosított 1959.évi IV. törvény (Ptk.) 74/G.§-ban foglaltakra tekintettel közfeladat
ellátásának folyamatos biztosítása céljából Közalapítványt hoz létre, melynek 1998.
október 9-én aláírt Alapító Okiratát 2004. november 22-én módosította.
- A Pest Megyei Bíróság 1998. október 12-én kelt 1.Pk.60.39211994/17. számú végzésével
megállapította, hogy az Alapítvány 1998. január 01. napjától közhasznú szervezetnek
minősült.

A Budapest Környéki Törvényszék az AK-915. szám alatt nyilvántartásba vett
Közalapítvány közhasznú jogállását 1.Pk.60.392/1994/27. (2014. július 28.) számú
végzésével
2014. június 01. napi hatállyal hivatalból megszüntette és törölte a
nyilván tartásá bó 1.
- Az időközben városi rangot elnyerő településen az Alapító Visegrád Város Önkormányzata
a tárgyi Alapító Okiratot - különös tekintettel 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 rendelkezéseire felülvizsgálta, módosította,
s az önkormányzat a jogait gyakorló Képviselő-testület
22912014. (10.21.) számú határozatával - kérve az Alapítvány, mint közhasznú szervezet
közhasznú jogállásának elismeréseként a közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pk.60.392/1994/32. (2015. szeptember 2.) számú
végzésével a változásbejegyzés és közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére irányuló
kérelem teljesítése érdekében hiánypótlást rendelt el.
- Az Alapító Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21én megtartott ülésén 225/2015. (10.21. ) számú határozatával
1. a Budapest Környéki Törvényszék
AK-915. szám alatt nyilvántartásba vett
Közalapítvány
közhasznú jogállását l .Pk.60.392/1994/27. (2014. július 28.)
szamu
végzésével 2014. június 01. napi hatállyal hivatalból megszüntető végzését tudomásul vette,
2. előbb a Közalapítvány Alapító Okiratát - tekintettel 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 (továbbiakban: Ectv.) , illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény rendelkezéseire figyelemmel - felülvizsgálta, módosította és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalta,
3. majd 2016. február 17-ei ülésén 53/2016.(02.17.) számú határozatával a Budapest
Környéki Törvényszék hiánypótló végzése alapján az Alapító Okirat 5.2., 7.7., 8.2. és
10.b.1. pontját módosította és az alábbiak szerint foglalta egységes szerkezetbe.
(A MÓDOSÍTÁSOJ(/(AL

egységes szerkezetbe foglalt okiratban

NAGYBETŰS szövegrész a kiegészítés, módosítás.)

a vastagon szedett KIS- ÉS
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1.) Az Alapító megnevezése és címe:
Visegrád Város Önkormányzata
2025. Visegrád, Fő utca 81. szám
Telefon: 06/26/398163, E-mail: visegrad@visegrad.hu
2.)

A Közalapítvány
2.1. neve:
„VISEGRÁD SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY"
2.2. székhelye: Visegrád Város Polgármesteri Hivatala (2025. Visegrád, Fő utca 81.
szám.)
Elérhetősége: Telefon - 06/26/398-255, E-mail: visegrad@visegrad.hu
2.3. működési formája: A Közalapítvány az Alapító Okiratban meghatározott alábbi
közérdekű tartós célok folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy
(Ptk.3:378.§.),
2.4. időtartama: A Közalapítvány határozatlan időre jön létre (Ptk.3:391.§. (l)bek. a.).

3.)

A Közalapítvány célja és jogállása
3.1. Célja:
a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
(Ötv.) 13.§ - ában megnevezett közfeladatai közül
al. az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása (4.pont),
a2. a sportolás feltételeinek megteremtése, a ... gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokról való rendszeres gondoskodás érdekében
b.) a Visegrádon folytatott sporttevékenységek - különös tekintettel a Visegrád
Sportegyesület működésének - támogatása és ezen belül
- ifjúsági,
- Visegrád Sportegyesület szakosztályai,
- a szabadidős sport,
- egyéb sportrendezvények folyamatos és önálló szervezése, lebonyolítása,
b.2. az ifjúság egészséges életmódjának kialakítása céljából a tiszta, jó levegőn
szervezett sport és szabadidős programok biztosítása különböző sportágakon belül,
- elősegítve a rekráció (aktív pihenés, felfrissülés) feltételeinek megteremtését,
- hozzájárulni a különféle sportágak alapvető felszereléseinek, eszközeinek
biztosításához, folyamatos pótlásához, karbantartásához.
3.2. A Közalapítvány jellege jogállása:
a.) A Közalapítvány jogi személy. A Közalapítványt az Alapító határozatlan
időre alapítja
(2013. évi V. törvény 3:391.§. (1) bek.).

b.) A Közalapítvány a Budapest Környéki Törvényszék által történő nyilvántartásba
vétellel jön létre és kezdi meg működését.
e.) A Közalapítvány közhasznú jogállást szerezhet, ha teljesíti a közhasznú
jogállás megszerzésének az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi
CLXXV. törvényben (továbbiakban: Ectv.322-33.§.)
foglalt feltételeket
(2006.évi LXV. törvény 1.§. (3)bek.).

- 3 d.) A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Közvetlen
politikai tevékenységnek minősül: párt érdekében végzett politikai
tevékenység, az országgyűlési választáson történő jelöltállítás, a megyei,
fővárosi önkormányzat képviselő testületébe történő jelöltállítás, valamint a
polgármester jelölése. Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a
külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve
nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás,
valamint a polgármester jelÖ,lése (Ectv. 2.§. 22. pontja).
e.) A Közalapítvány a fentiekkel szemben viszont a célok és feladatok
megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan nem politikai jellegű
belföldi és külföldi szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, amely,
illetőleg aki a közalapítványi cél elérésében, támogatásban munkálkodni
hajlandó.
f.) A Közalapítvány a szorosan együttműködik a város sport- és kulturális
létesítményeinek folyamatos korszerűsítését, üzemeltetését segítő, koordináló
- Visegrád Város Önkormányzata által alapított - „ Visegrád Sport- és
Kulturális Létesítményeiért Közalapítvánnyal".
g.) A Közalapítvány részére történő befizetés idejét, módját, a Közalapítványhoz
történő csatlakozásra és támogatásra való felhívás szabályait a Kuratórium
határozza meg. A csatlakozási ajánlat elfogadása, ill. a csatlakozás
jóváhagyása ugyancsak a Kuratórium jogköre.
4.) A Közalapítvány induló vagyonának meghatározása:
4.1. Az Alapító a Közalapítvány létrehozásakor l 00.000.- Ft., azaz Egyszázezer forint
vagyont biztosít a 3.) pontban meghatározott célok megvalósítására irányuló működés céljára.
Ez az összeg elégséges a működés megkezdéséhez.
4.2. A Közalapítvány pénzeszközeit keze lő pénzintézet neve:
DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET VISEGRÁDI FIÓKJA
Címe: 2025. Visegrád, Rév u. 5.
Számlaszám: 64700038-10001349
4.3. A Közalapítvány vagyonát növelik különösen
- az Alapító által az alapítványi céljára rendelt vagyon,
- a Közalapítványhoz csatlakozók vagy a Közalapítványt támogató jogi és
természetes személyek, befizetései,
- a Közalapítványnak adományozott ingó és ingatlan vagyon, szellemi tőke,
végrendeleti juttatás, egyéb támogatás,
- a Közalapítvány vállalkozási tevékenységének nyeresége,
- a közalapítványi vagyon hozadéka, kamatai.
5.) A Közalapítvány jellege és a csatlakozás szabályai:
5.1. A Közalapítvány nyitott az alapítója szándéka szerint közcélú tevékenység
folytatására létrehozott szervezet, amelyhez az Alapítvány céljaival egyetértő,
a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadó bármely külföldi és belföldi
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság és szervezet
vagyoni juttatás
teljesítésével csatlakozhat
(Ptk.3:383.§.(l)bek.) .
5.2. A CSATLAKOZÁS ELFOGADÁSÁVAL A CSATLAKOZÓ ALAPÍTÓI
JOGOK GYAKORLÓJÁVÁ NEM VÁLIK.
I
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6.)

A Közalapítványi vagyon felhasználása, gazdálkodás

6.1. A közalapítványi vagyon cél szerinti felhasználása, hasznosítása a Kuratórium
feladata és kötelezettsége. A Közalapítvány vagyonát céljának megfelelően kell kezelni
folyamatosan gondoskodva az alapítványi célok
és felhasználni (Ptk.3:384.§.(l)bek.),
megvalósításáról
- A Közalapítvány céljaira a Kuratórium döntése alapján felhasználható az alapítványi
vagyon 20 %-a állandó tartalékot képez és csak rendkívüli esetben és egyhangú
kuratóriumi döntéssel használható fel úgy, hogy a képzett tartalék összege akkor se
csökkenjen az induló vagyon 10 %-ának a mértéke alá.
6.2. Az Alapító (és a Csatlakozó) a Közalapítvány részére juttatott vagyont nem
vonhatja el és nem követelheti vissza (Ptk.3:384.§. (2)bek.).
6.3. A Közalapítvány pénzeszközeinek felhasználása történhet kérelemre, esetenként
pályázati kiírással. A Közalapítvány vagyoni szolgáltatásaiból kizárólag Visegrád lakósai
és Visegrádon dolgozó magán- és jogi személyek (Kedvezményezettek) részesülhetnek
(Ptk.3:385.§.).
6.4. A közalapítványi vagyonkezelés tekintetében kötelezettségvállalási, utalványozási
joga csak a Kuratórium elnökének van. Számviteli követelmények esetén a Kuratóriumi
titkár ellenjegyez, illetve akadályoztatása esetén ezt a .iogot a Kuratórium Elnöke által
képviseleti joggal írásban felruházott kuratóriumi tag gyakorolhatja.
6.5. A Közalapítvány csak a közalapítványi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenyég végzésére jogosult. Nem lehet korlátlan felelősségű
tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat
másik
alapítványhoz (Ptk.3:379.§.(2)-(3)bek.).
6.6. A Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében végzett gazdasági
tevékenysége során csak a közalapítványi vagyon 50%-áig vállalkozhat.
A gazdálkodása során nem elért eredményt nem oszthatja fel, azt kizárólag az alapító
okiratban meghatározott közalapítványi cél
megvalósítása érdekében végzett
tevékenységre fordíthatja.
A vállalkozás a Közalapítvány létét nem veszélyeztetheti.
6.7. A Közalapítvány könyvvezetési és könyvnyilvántartási kötelezettségeit a
Kuratórium Elnökének irányításával az Alapító Önkormányzat pénzügyi szerve látja
el.

6.8. A Közalapítvány Kuratóriuma évente köteles vagyonkezelői tevékenységről
beszámolót, a csatlakozók felajánlásainak formáját és összegét is magába foglaló
vagyonkimutatást készíteni és a Kuratórium ülésén egyszerű szótöbbséggel hozott
jóváhagyó határozatával az Alapító rendelkezésére bocsátani.
7.)

A Közalapítvány szerve (a Kuratórium) és

működése

7 .1. A Közalapítvány ügyvezető szerve az Alapító által határozatlan
tagból álló KURATÓRIUM.
A Kuratórium tagjai

(ügyvezető

elnök, titkár, 3

fő

időre

kijelölt 5

kuratóriumi tag) a Közalapítvány

vezető tisztségviselői,

- akiknek a közalapítványi célok megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén
történő visszahívására is az Alapító jogosult (Ptk. 3:397.§. (l)bek. - 3:398.§.).
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- 5 7.2. A Közalapítvány Kuratóriumának tagja (vezető tisztségviselője) csak az a
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetői feladatait köteles
személyesen ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az,
a.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
b.) 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,
c.) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig (Ptk.3:22.§. (1)-(6)bek.).
Nem lehet a Kuratórium tagja a Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli
hozzátartozója. Az Alapító és közeli hozzátartozója nem lehetnek többségben a
Kuratóriumban. Az Alapító Okirat eltérő rendelkezése semmis (Ptk. 3:397.§.(3)- (4)
bek.)
7.3 . A Kuratórium összetétele:
Megbízatás
Név
Dobó István
elnök
Bálint Zsolt
titkár
Bergmann Pál
tag
Visnyovszky András
tag
Réti Henrik
tag

Lakcím
2025 Visegrád,Mátyás király u. 6/a.
2025. Visegrád, Berkenye u. 8.
2025 Visegrád, Mátyás király u. 35.
2025. Visegrád, Fő u. 127.
2027. Dömös, Pásztor u. 4.

7.4. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatban kijelentik,
hogy megbízatásukkal kapcsolatban a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem
áll fenn.
7.5. A kuratóriumi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszüntetésével, a tisztségből
való lemondással, a tisztségből való visszahívással. A kuratóriumi tagság megszűnik a
Közalapítvány megszünésével, a tag halálával , lemondással, visszahívással.
7.6. Ha a Kuratórium a tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a
kijelölést
visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. Az Alapító
halála, megszűnése után ez a jogosultság a bíróságot illeti meg.
7.7. A Kuratórium tagjai a feladatokat ellenszolgáltatás nélkül látják el, azonban a
munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A KURATÓRIUM
TAGJÁT A MEGBÍZATÁSÁNAK LEJÁRTA ELŐTT AZ ALAPÍTVÁNYI CÉL
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖZVETLEN VESZÉLYEZTETÉSE ESETÉN AZ
ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÓJA HÍVHAT JA VISSZA (Ptk. 3:398.§./2/bek.)

7.8. A Kuratórium testületként müködik és szükség szerint, de évente legalább két
alkalommal ülésezik (Ptk.3:399.§.(2)bek.) . A Kuratórium ülései nyilvánosak.
7.9. A Kuratóriumi ülés összehívásáról az Elnök gondoskodik. A meghívót - mely
tartalmazza az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat - az ülés napját megelőzően
legalább 8 nappal ki kell adni a kuratóriumi tagoknak és ki kell függeszteni a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláira. A meghívó kézbesítésével egyidejüleg az ülés időpontjait, helyét és
napirendjét a helyben szokásos egyéb módon is (Visegrádi Hírek havilapban) közzé kell
tenni.
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- 6 7.10. A fentieken túlmenően bármelyik kuratóriumi tag kérheti a kuratóriumi ülés
összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium Elnöke
beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés
köteles a kérelem
összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a
kérelmet előterjesztő kuratóriumi tag is összehívhatja (Ptk. 3:399.§. (4)bek.).
7.11 . A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van és
azok közül az egyik az Elnök vagy a titkár. Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 15

napon belüli időre ismételten össze kell hívni.
7.12 . A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazás keretében egyszerű szótöbbséggel
hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt
szavazategyenlőség esetén a Kuratórium ülését
a tárgyi napirend megtárgyalása és
érvényes határozat meghozatala céljából egy alkalommal a Kuratórium Elnöke újra
összehívhatja. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök és a
jegyzőkönyv vezetésével megbízott kuratóriumi tag ír alá. A jegyzőkönyv egy példányát
valamennyi kurátornak és az Alapítónak meg kell küldeni az ülést követő 15 napon
belül.
7.13. A Kuratórium által hozott határozatokról a Kuratórium titkára köteles
nyilvántartást vezetni. A nyilvántartást tartalmazza a határozat számát és jelzését, a
határozatot hozó ülés időpontját, a határozatot támogatók és ellenezők számarányát, a
döntés tárgyát és lényegét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, a
végrehajtásról szóló beszámoló lényegét és időpontját. A határozatok jelzése: folyamatos
arab szám, törve az évszámmal, zárójelben a kuratóriumi ülés hónapja és napja, ezt
követően pedig a „Kur.hat."jelzés (Pl. 111998.(03.01.) Kor.hat.).
7.14. A Kuratórium tagja (és esetlegesen a Felügyelő Bizottság tagja) kérheti a
bíróságtól a Kuratórium, vagy az Alapító által hozott határozat hatályon kívül
helyezését ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapító Okirat rendelkezéseibe
ütközik.
- A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül
lehet keresetet indítani, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves - jogvesztő - határidő
elteltével per nem indítható.
- Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához a szavazatával
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a
határozat mellett (Ptk. 3:35.§. (1)-(2) bek.).
7 .15 . A Kuratórium feladata és hatásköre különösen
- Gondoskodik a közalapítványi vagyon felhasználásáról, annak gyarapításáról, az
alapítványi célok megvalósítását szolgáló vállalkozások szervezéséről, illetve az
azokban való részvételről,
dönt a csatlakozni kívánók elfogadásáról vagy elutasításáról,
dönt az egyedi kérelem, vagy pályázatok elbírálása alapján a támogatások
odaítéléséről és figyelemmel kíséri a támogatások felhasználását,
évente egy alkalommal - minden követő év január 30-ig - beszámol Alapítónak a
működéséről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól, s ezt a beszámolót - a
vonatkozó jogszabályok szerint, illetve az Alapító Visegrád Város
Önkormányzata VISEGRÁDI HÍREK című havonta megjelenő folyóiratában nyilvánosságra hozza.

/?, I
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8.) A Közalapítvány képviselete:
8.1.A Közalapítványt a Kuratórium, a Kuratóriumot az Elnöke önállóan képviseli,
akit akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára helyettesíthet.
8.2. A BANKSZÁMLA FELETT A KURATÓRIUM ELNÖKE ÖNÁLLÓAN
RENDELKEZHET.
- A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégszöveg alá a Kuratórium elnöke a nevét önállóan írja alá, jelen alapító
okirat aláírási címpéldányának megfelelően.
- Amennyiben a Közalapítványt a Kuratórium tagja, titkára jegyzi, a Közalapítvány
kézzel, vagy géppel előírt, vagy előnyomott, vagy nyomtatott elnevezéséhez a nevét írja.
8.3 . A Közalapítvány cégjegyzéséhez használatos bélyegző kör alakú, melyben a
felirat a következő: „VISEGRÁD SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY - Visegrád, Fő
utca 81. szám."
8.4. A Közalapítvány

képviselője,

a Kuratórium elnöke:

Név: D 0 B Ó I S T V Á N
Született: Balassagyarmaton, 1951. év július hónap 17. napján
Anyja neve: Kovács Márta Mária,
Szem.ig. száma: 617145 KA
Lakhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6/a.

9.) A Felügyelőbizottság, mint

a Közalapítvány

9 .1.
A
Közalapítvány
gazdálkodásának,
kötelezettségvállalásainak ellenőrzését, határozatlan
tagú Felügyelőbizottság látja el.

ellenőrző

szerve:

számvitelének,
ügyvitelének,
időre szóló megbízatással, három

9.2.
A Felügyelőbizottság Elnökének és tagjainak határozatlan
alábbi személyeket kérte fel:
Név

időre

az Alapító az

Lakhely

Schüszterl Károly Elnök (Visegrád, 1953.09.08., An: Zeller Mária)
Szebeni Imre

Tag

Gróh Dániel

Tag

2025. Visegrád,
Széchenyi u.27.
(Visegrád, 1948.01.04., An:Fröhlich Róza) 2025. Visegrád,
Pázmány P. u. 7.
(Budapest,1951.08.21.,An:Nagy Eleonóra 2025. Visegrád
Nap u. 4/1.

9.3. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító Okirathoz csatolt
nyilatkozatban
kijelentették, hogy megbízatásukkal kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.
9.4.

A

Felügyelőbizottság

cselekvőképességét

tagja csak nagykorú személy lehet, akinek
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták (Ptk -

3:22.§. (1) bek.).

fa, '

- 8 9.5 . Nem lehet Felügyelőbizottság tagja az a személy
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült,
- akit a foglalkozásától jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet ( Ptk.3:22.§.
(1) bek.).
9.6. A Felügyelőbizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül látják el, de munkájuk
során a felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
- A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai sorából határozatlan időre szóló
megbízatással elnököt választ.
9.7. A Felügyelőbizottság szervezeti és működési rendjét maga határozza meg, de
évente egy ülést köteles tartani. Az ülését az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés
határozatképes, ha bizottság elnöke és egy tagja legalább jelen van. A határozatait
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésekről feljegyzést készít,
melyet az Elnök ír alá.
9.8. A Felügyelőbizottság köteles a Közalapítvány működését, az ügyek teljes körét
átfogóan és rendszeresen ellenőrizni, s a Kuratórium éves beszámolójához
csatlakozva, ellenőrzésének tapasztalatairól az Alapítónak évente jelentést tesz, a
Kuratóriumot pedig tájékoztatja.
9.9. Tevékenysége során különösen
- a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek, emlékeztetők figyelembe
vételével vizsgálja a kuratóriumi döntések és Közalapítványi célok összhangját,
- ellenőrzi és véleményezi a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét
és a mérleget,
- jogosult célvizsgálatokat folytatni, a Közalapítvány ügyeiről a Kuratóriumtól,
elnökétől, titkárától, tagjától felvilágosítást kérni, az iratokba, könyvekbe,
nyilvántartásokba betekinteni, azokat megvizsgálni,
- köteles a pénzkezelés, kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés rendjét
megvizsgálni.
9.10. A Felügyelőbizottság bármelyik tagja tanácskozási joggal vehet részt a
Kuratórium ülésein. A Felügyelőbizottság tagjai a kuratóriumi ülés állandó
meghívottjai, a Felügyelőbizottság ülésére pedig a Kuratórium elnökét és titkárát
minden alkalommal meg kell hívni.
9.11.A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és ülésének
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány
működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet
érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszunese vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé, illetve a Kuratórium vezetőinek (elnök, titkár) felelősségét
megalapozó tény merült fel. 9.11.Amennyiben a Felügyelőbizottság a Kuratórium
ülésének összehívását indítványozza, annak megtételétől számított 15 napon belül az
ülést össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén az ülést a
Felügyelőbizottság elnöke is összehívhatja.
9.12. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó ügyészi szervet.
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10.) Záró rendelkezések

a.) Az Alapítvány - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló
közfeladatot ellátó állami, önkormányzati szervekkel, közhasznú és társadalmi
szervezetekkel, alapítványokkal, kiemelten az Alapító által ugyancsak alapított
LÉTESÍTMÉNYEIÉRT
VISEGRÁD
SPORT
ÉS
KULTURÁLIS
KÖZALAPÍTVÁNNYAL.

b.) A Közalapítvány megszűnését eredményedző bármelyik ok esetén (Ptk.3:403.§.
(l)bek.)a Kuratórium köteles értesíteni az Alapítót a szükséges intézkedések megtétele
érdekében, illetve a Felügyelőbizottságot.
b.1. Ha az Alapító a megszűnési ok alapján 30 napon belül érdemben nem
intézkedik, a Kuratórium köteles a nyilvántartó bírósághoz fordulni. Mulasztása esetén
a Kuratórium tagjai a felelőssége harmadik személyekkel szemben egyetemleges.
b.2. Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kielégítése után megmaradt
vagyon AZ ALAPÍTÓT ILLETI MEG. EZ A VAGYON NEM HALADHAT JA MEG
AZ ALAPÍTÓ ÁLTAL AZ ALAPÍTVÁNYNAK JUTTATOTT VAGYONT.

e.) Az Alapítvány kuratóriuma éves beszámoló készít (legkésőbb a naptári évet
május 31-ig), amelyet köteles legalább 10 évig megőrizni.

követő

cl. A jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a kapott költségvetési támogatás
és egyéb vagyon felhasználásával kapcsolatos jelentést, kimutatást, a cél szerinti
juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott esetleges támogatás mértékét,
- a Kuratórium tagjainak esetleg nyújtott juttatások jogcímét, értékét, illetve
összegét,
c2. Az éves jelentésbe - a Kuratórium Elnökének, vagy Titkárának előzetes
engedélyével - bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet, de a
dokumentáció részét képező iratot nem viheti el.

d.) A Közalapítvány működésének, a szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos
lehetőségek, módozatok, a tevékenységről szóló beszámolók tartalmának megismerése
érdekében ezek a dokumentumok a Közalapítvány székhelyén munkanapokon és
munkaidőben (8 órától - 16 óráig) bárki érdeklődő által megtekinthetők. Az lehetőség
igénybevételének konkrét rendjét a Közalapítvány köteles a székhelyén jól látható
helyen kifüggeszteni.
- Amennyiben az iratbetekintést az arra jogosult nem engedélyezi, az érintett panaszát
ilyen irányú bejelentése- kérelme alapján a Kuratórium teljes ülése elé köteles az
elutasítást hozó tisztségviselő terjeszteni.

;z:<-., '
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e.) A Közalapítvány a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait,
közérdekű hirdetményeit aZ Alapító Visegrád Város Önkormányzata hirdetőtábláin,
hirdetési helyein, valamint a városban és vonzáskörzetében
havonta megjelenő,
hozzáférhető VISEGRÁDI HÍREK önkormányzati folyóiratban teszi rendszeresen
közzé.
f.) Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a kapcsolódó
jogszabályok rendelkezései az irányadók, melyek közül alapvetően a következő
jogszabályok rendelkezéseinek igénybevételével történt az Alapító Okirat módosítása: A
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2013. évi CLXXVII. törvény a Ptk.
hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezésekről,
az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006.évi LXV. törvény.

g.! A Visegrád Sportjáért Közalapítvány ezen módosított, s a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Alapító törvényes képviselője, mint az Alapító
Önkormányzat akaratának mindenben megfelelőt, az önkormányzati jogokat gyakorló
Képviselő-testület
225/2015. (10.21.) számú, ILLETVE 26/2016.(02.17.) SZÁMÚ
(MELLÉKELT) határozata alapján az alulírott helyen és időben aláírta.

Visegrádon, 2015. október hónap 21. napján.
2016. FEBRUÁR 17. NAPJÁN
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MEGHATALMAZÁS
JOGI KÉPVISLET ELLÁTÁSÁRA

Visegrád Város Önkormányzata a határozatlan időre szóló általános jogi képviseleti megbízási
szerződésre utalva

megbízza
a Dr. Kiss György Ügyvédi Irodát
(2200. Monor, Ady út 13.)
a Budapest Környéki Törvényszék
Visegrád Sportjáért Közalapítvánnyal kapcsolatos l .Pk.60.392/1994/34. számú
végzésére utalással
az Alapító Okirat módosítása tárgyában kezdeményezett eljárásban,
Visegrád Város Önkormányzata (Alapító) jogi képviseletének,
az eljáró bíróságok, más esetleg érintett szervek, szervezetek előtt,
a jogszabályokban meghatározott jogkörrel történő ellátására
ezen meghatalmazás visszavonásáig.
Visegrád, 2016. február 17.
(

Ügyszám: 31/2014. - 33/2014. - 53/2015.
Kijelölt ügyvéd: Dr. Kiss GYÖRGY
HELYETTESÍTHETI: Az ÜGYVÉDI IRODA
ÜGYVÉDE IGAZOLVÁNYA FELMUTATÁSÁVAL
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KIVONAT
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 17-én megtartott nyílt
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
26/2016. (02.17.)
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a Visegrád Sportjáért
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szervének álláspontja szerint a sportlétesítményeket
hasznos programokkal megtöltő Visegrád Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenysége
nélkülözhetetlen, ezért a Budapest Környéki Törvényszék hiánypótlási felhívására tekintettel
az Alapító Okirat 5.2. pontját, 7. 7. pontját, 8.2. pontját, 10.bl. pontját módosítja.
2) A képviselő-testület, mint a Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító jogokat gyakorló
szerve úgy dönt, hogy a Visegrád Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva - a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával
és mellékleteivel - jogi képviselő közreműködésével - terjessze be nyilvántartásba vétel
céljából a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz.

Határidő:

élegyházi András
polgármester

az Alapító Okirat cégbírósági beterjesztésére 2016. február 25.
Felelős:
Félegyházi András polgármester

ll/9P2Dr. Szabó Attila
jegyző
.-------,.~
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KIVONAT
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 17-én megtartott nyílt
üléséről készült jegyzőkönyvéből
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint Zsolt képviselő nem
volt jelen) a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
26/2016. (02.17.)
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a Visegrád Sportjáért
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szervének álláspontja szerint a sportlétesítményeket
hasznos programokkal megtöltő Visegrád Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenysége
nélkülözhetetlen, ezért a Budapest Környéki Törvényszék hiánypótlási felhívására tekintettel
az Alapító Okirat 5.2. pontját, 7. 7. pontját, 8.2. pontját, 10.bl. pontját módosítja.
2) A képviselő-testület, mint a Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító jogokat gyakorló
szerve úgy dönt, hogy a Visegrád Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva - a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával
és mellékleteivel - jogi képviselő közreműködésével - terjessze be nyilvántartásba vétel
céljából a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz.

Határidő:

az Alapító Okirat cégbírósági beterjesztésére 2016. február 25.
Felelős:
Félegyházi András polgármester

(

F' egyházi András
polgármester
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