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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2014. szeptember 25-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

 
Ikt. szám: I/1367/89/2014. 
   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil Törvény), valamint 
2014. március 15. napján hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: új Ptk.) jelentősen megváltoztatta az alapítványokra vonatkozó 
szabályokat. Erre tekintettel a Tisztelt Képviselő-testület 2014. május 21. napján tartott ülésén 
módosította a Lajosmizséért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát, 
melyet 2014. május 29. napján nyújtottunk be a Kecskeméti Törvényszékhez az alapítvány 
adataiban bekövetkező változások átvezetése, valamint közhasznú jogállás nyilvántartásba 
vétele érdekében. A Törvényszék 2014. augusztus 14. napján megküldött, Pk.61.117/1995/29. 
számú végzésében (a továbbiakban: Hiánypótlás) hiánypótlásra hívta fel Lajosmizse Város 
Önkormányzatát. A hiánypótlásban foglaltak alapján egyebek mellett ki kell egészíteni a 
Közalapítvány alapító okiratát a kuratóriumi tagok tisztségének megszűnési eseteivel, a kizáró 
és összeférhetetlenségi szabályokkal, meg kell határozni a kuratóriumi titkár hatáskörét, 
szabályozni kell a beszámoló elfogadásának módját, egységesíteni kell a képviseletre 
vonatkozó szabályokat, továbbá pontosítani kell a kiemelkedően közhasznú jogállásra utalást.  
 
A Törvényszék csak mindezek ismeretében tudja a létesítő okirat jogszabályoknak való 
megfelelését megvizsgálni. 
 
 
A fent írtakat összefoglalva, az előterjesztés 1. mellékletét képezi a módosítási javaslatokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, melyben a 2010. március 10. napján kelt 
módosítások félkövéren, 2014. május 21. napján kelt módosítások félkövéren és dőlten, 2014. 
szeptember 25. napján kelt módosítások félkövéren, dőlten, és aláhúzottan, a törlésre kerülő 
elemek áthúzottan kerültek megjelölésre. Az előterjesztés 2. mellékletét képezi továbbá a 
Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, melyben a 
törlendő részek törlésre kerültek.  
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
.../2014. (...) ÖH 
Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

 
Határozat 

 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Lajosmizséért Közalapítvány változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a 
módosított alapító okirat 2014. szeptember 26. napján lép hatályba.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 

András polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására, továbbá felkéri a módosítás átvezetése érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2014. szeptember 25. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
 
Lajosmizse, 2014. szeptember 16. 
 
                             Basky András s.k. 
          polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben, akként, hogy a 2010. március 10. napján kelt 

módosítások félkövéren, 2014. május 21. napján kelt módosítások félkövéren és dőlten, 
2014. szeptember 25. napján kelt módosítások félkövéren, dőlten, és aláhúzottan, a törlésre 

kerülő elemek áthúzottan kerültek megjelölésre) 
 

PREAMBULUM 
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb 
térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék 
államalapításunk Millecentenáriumát a  Polgári  Törvénykönyv  74/A-74/F  §-ai  alapján, 
valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartós közérdekű célra 
jogi  személyként  működő  alapítványt  hoz  létre  kiemelten  közhasznú  szervezetként  az 
alábbiak szerint: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2005.(V.18.) határozatával 
döntött arról, hogy a Lajosmizse Közbiztonságáért Közalapítvány csatlakozzon a 
Lajosmizséért Közalapítványhoz, amelyre tekintettel a Lajosmizse Közbiztonságáért 
Közalapítvány céljai és tevékenysége a csatlakozás folytán jogutód Lajosmizséért 
Közalapítvány keretei között valósul meg a jelen alapító okiratban foglaltak szerint. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 62/2014. (V.21.) határozatával 
módosította – mely módosítások félkövéren és dőlten kerültek kiemelésre - a Lajosmizséért 
Közalapítvány alapító okiratát összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Civil törvény) rendelkezéseivel.  
 
1. Az közalapítvány neve: Lajosmizséért Közalapítvány 
 
2. Az közalapítvány székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
3. Az közalapítvány célja: 
Nemzetünk 1996-2000. között ünnepli honfoglalásunk 1100. évfordulóját.    A 
Millecentenárium megünneplése országunk és kisebb közösségeink számára is kiemelkedő 
jelentőségű feladat. 
 
Az országos rendezvények, ünnepségek mellett régiónk, szűkebb közösségünk is szeretné 
kivenni részét a megemlékezések sorozatából. 
 
Az alábbi részletes célok megvalósításával jobbá kívánjuk tenni – eme nemes ünneplés 
kapcsán – a régiónkban élő emberek hétköznapjait. 
 
Célunk, hogy szűkebb régiónkban mindenki egészséges ivóvízellátásban részesülhessen, 
biztosítva legyen mindenki számára az óvodai nevelés, a magas szintű általános iskolai 
képzés, az egészséges életmódra való nevelés, valamint a sport támogatása. 
Célunk, hogy minél magasabb  színvonalon  kezeltethessük  az  egészségügyben  az  arra 
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rászorulókat, hogy az idős magukra maradt emberek, szociális ellátását meg tudjuk oldani 
minden esetben. 
Célunk, hogy a közvilágítás mind nagyobb területekre eljusson, hogy a helyi közutak hálózata 
jó minőségben terjedjen, valamint a köztemető kulturáltságának, rendjének biztosítása. 
Célunk, hogy elősegítsük a velünk élő  nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 
érvényesülését. 
Célunk, hogy a Millecentenáriumi ünnepségek kapcsán Lajosmizse és szűkebb régiója a 
közterületeken, művészeti és természeti kincsekkel minél inkább gyarapodjék, az itt lakók 
megelégedésére. 
 
Célunk továbbá Lajosmizse város területén az állam- közrend és közbiztonság védelmének 
elősegítése, a közlekedés rendjének biztosításához segítségnyújtás, a bűnmegelőzés, a 
bűnüldözés érdekében való közreműködés. 
 
Tekintettel arra, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány célját figyelembe véve a társadalmi élet 
széles területén fejt ki tevékenységet, továbbá a Lajosmizséért Közalapítvány és a Lajosmizse 
Közbiztonságáért Közalapítvány alapítója az önkormányzat, így a Lajosmizse 
Közbiztonságáért Közalapítvány céljának integrálása a Lajosmizséért Közalapítványba segít i 
annak céljai megvalósítását, valamint szervezetileg és funkcionálisan egyszerűbbé teszi 
egyetlen önkormányzati közalapítvány működése. A közrend- és közbiztonság védelme, 
továbbá  a  bűnmegelőzés  és  bűnüldözés  támogatása  alapjaiban  teszi  biztonságosabbá  a 
régióban  élő  emberek  életét  és  könnyíti  meg  az  emberek  hétköznapjait  és  segíti  a 
Lajosmizséért Közalapítvány céljainak megvalósítását is. 
 
A közalapítvány jogállása: A  közalapítvány a  közhasznú szervezetekről szóló  1997.  évi 
CLVI. törvény alapján kiemelten a Civil törvény alapján közhasznú szervezet. Kiemelten 
Közhasznú szervezetként a közalapítvány az alapító szándékának és akaratának megfelelően 
a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény 8. §. 1 bek. 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 
4., 5., 6., 8., 16., 17. pontjaiban foglaltak szerint önkormányzati feladatokat (közfeladatot) lát el 
részben, illetve egészben. 
 
A közalapítvány közfeladatát az alábbi területeken fejti ki: 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § és 37. §-ában foglaltak alapján 
közreműködik a lakosság egészségi állapotának javításában az egészség megőrzése és a 
betegségek megelőzése révén, támogatja az ezzel kapcsolatos programok és szolgáltatások 
megvalósítását. Az egészségfejlesztés terén a lakosság egészségi állapotának és az 
életminőség javításának érdekében közreműködik az ezzel kapcsolatos felvilágosítások és 
előadások szervezésében és támogatásában. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
152/A. § -a alapján együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai 
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző szervekkel, és 
személyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységéket, tekintettel 
arra, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 143. §-a alapján az alapítót, 
Lajosmizse Város Önkormányzatát felelősség terheli az egészségügy szervezésével és 
irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért, valamint az ezekkel összefüggő jogok 
gyakorlásáért, és kötelezettségek teljesítéséért. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
elősegíti az Alapító önkormányzat köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátását.  
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 45. §-ában foglalt 
esetekben a rászorulókat segélyben részesítheti, továbbá az 56. § (1) bekezdésében és 57. § 
(1) bekezdésében foglalt feladatok magas szinten történő megvalósítását támogatja. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 38. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 
megteremtésében közreműködik és a 85. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását 
anyagilag támogatja.  
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 9. § (2) bekezdésében foglalt feladatok 
ellátásában, továbbá a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt közúthálózat fejlesztésében 
közreműködik és támogatást nyújt. 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.   16. § és 17. §-ában foglalt 
feladatok ellátásában közreműködik és a fenntartó önkormányzat részére anyagi támogatást 
nyújt a köztemető fejlesztése és rendjének megőrzése céljából. A temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 4. § (1) bekezdése, és a 6. § (1) bekezdése 
alapján elősegíti a temető tulajdonosának, azaz Lajosmizse Város Önkormányzatának a 
temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint 
sírhelytábláinak megépítésére, illetőleg kialakítására irányuló feladatának teljesítését.  
 
A nemzeti és etnikai kissebségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 15. § és 16. §-ában 
foglalt jogok érvényesülése érdekében közreműködik és a jogok gyakorlásához 
támogatást biztosít. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (4) 
bekezdés alapján közreműködik, és ahhoz támogatást biztosít a nemzetiségi jogok 
érvényesülésében.  
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 2. § (2) bekezdés a-c. pontjaiban foglaltak szerint 
a rendőrséggel együttműködik vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő 
cselekménnyel szemben, támogatja a közbiztonság javítására irányuló tevékenységet, 
közreműködik a közbiztonsági feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésében és 
anyagilag támogatja azok fenntartását. 
 
 
 

A közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tőlük továbbá 
támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati 
választáson képviselőjelöltet nem állít és nem támogat és ilyen tevékenységet a jövőben sem 
kíván folytatni. 
 
4. A közalapítvány tevékenysége: 
 
A közalapítvány a céljai megvalósítása érdekében megjelölt tevékenységeinek változatlan 
formában való fenntartása mellett a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére 
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c. pontjában foglalt 
következő közhasznú tevékenységeket látja el. 
 
  Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
  Kulturális örökség megóvása, 
  Kulturális tevékenység, 
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  Műemlékvédelem, 
  Környezetvédelem, 
  Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
  Emberi és állampolgári jogok védelme, 
  Közrend, és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes  tűzoltás,  mentés,  katasztrófa 
elhárítás, 
  Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
  Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével, 
  Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 
vehető – szolgáltatások. 
 
5 4. Alapító: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata (képviseli: Zsigó Viktor Basky András polgármester) 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
6. 5. A Közalapítvány vagyona: 
 
A közalapítvány induló vagyona 1,1 millió Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint készpénz, 
amelyből kettőszázezer forint működésre, kilencszázezer forint alapítványi célra használható 
fel. A Közalapítvány induló vagyonát az alapító az alapítással egyidejűleg a közalapítvány 
rendelkezésére bocsátja. 
 
A Lajosmizse Közbiztonságáért Közalapítvány csatlakozása folytán annak pénzbeli és nem 
pénzbeli vagyona a jogutód Lajosmizséért Közalapítványt illeti meg. 
 
A közalapítványi célok megvalósítására és a működőképességének biztosítására az alapító 
vagyon, és annak későbbi hozadékai, valamint az alapítványnak adott támogatások teljes 
egészében felhasználhatóak. 
 
A Közalapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint bármilyen magyarországi és 
külföldi közösség a célok  megvalósításához sokoldalúan csatlakozhat, ha a jelen 
közalapítvány céljaival egyetért, Lajosmizsén lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkezik, és 
legalább 200.000 forintnak, azaz kétszázezer forintnak megfelelő értékű vagyoni 
hozzájárulást teljesít. azt anyagi, vagy bármilyen más eszközökkel támogatni kívánja, 
ideértve a személyes társadalmi munkát is. A csatlakozó alapítói jogok gyakorlására 
jogosult.  
 
Az adományok elfogadásáról a közalapítvány kezelő szerve, a kuratórium dönt. 
 
A Kuratórium dönt az alapító okirat 3. pontjában rögzített céljai között felsorolt feladatok 
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről és felosztásának módjáról. 
 
A  Közalapítvány  működése  során  felhalmozódott  vagyon  csak  a  közalapítványi  célok 
megvalósítására és a közalapítvány működtetésére használható fel. 
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A  közalapítványi vagyon gyarapítása érdekében, a  közalapítvány gazdasági-  vállalkozási 
tevékenységet végezhet, az alábbi feltétellel. azzal a feltétellel, hogy az ebből a 
tevékenységből befolyó minden jövedelmet, a közalapítvány céljaira kell fordatani.   
A közalapítvány részt vehet vállalkozásokban, társaságokban 
 
A   közalapítvány csak közhasznú alapítványi célok megvalósításával közvetlenül 
összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet. Ezen gazdasági-vállalkozási   tevékenységet 
csak   közhasznú   céljainak megvalósítása érdekében, azokat jelen alapító okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. 
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.  
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott 
közhasznú tevékenységre tevékenységére  fordítja. 
 
A közalapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet gazdálkodásának általános szabályaira 
az 1997. évi CLVI. törvény 14-17. §-ában a Civil törvény 17-23. §-ban, valamint egyéb 
vonatkozó jogszabályokban írottak az irányadók. A közalapítvány bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten kell nyilvántartani az 1997. évi CLVI. törvény 18. §-ában foglaltak szerint. 
 
A közalapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet beszámolására vonatkozó szabályok: 
 
A közalapítvány köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 
A jelentés kötelező tartalmi elemei az alábbiak: 
 
a.) számviteli beszámoló, 
b.) költségvetési támogatás felhasználása, 
c.) vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, 
d.) célszerinti juttatások kimutatása, 
e.) központi  költségvetési  szervtől,   az   elkülönített  állami  pénzalaptól,  a   helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
 települési 
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről szóló 
kimutatás, 
f.) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása. 
 
A közalapítvány beszámolására vonatkozó szabályokat a Civil törvény 28-30. §-ai 
határozzák meg. A közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. 
 
A közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe mellékletébe és beszámolójába bárki 
betekinthet, abból saját  költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés melléklet és 
beszámoló elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik. 
 
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány fennmaradó vagyona az alapító okirat 3. 
pontjában meghatározott célokra használható fel. 
 
7.  6.   A közalapítvány szervezete: 
 
A közalapítvány működése és feladatai: 
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A Közalapítvány ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve a 9 tagú kuratórium, 
melynek tagjait az alapító határozatlan időre bízza meg. 
 
7.1.   6.1.   Kuratórium: 
 

 
A kuratórium a közalapítvány általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő ügyvezető szerve. 
 
7.1.1. 6.1.1. A kuratórium tagjai: 
 
A közalapítvány kuratóriuma 7 5 tagból áll. A közalapítvány kuratóriumának tagjait a 
közalapítvány alapítója határozatlan időre három évre, azaz 2017. május 21. napjáig bízza 
meg. A kuratórium tagjainak kinevezése határozott időre szól. A kuratórium tagjai a 
közalapítvány vezető tisztségviselői. 
 
A kuratórium tagjai: 
 
Sávai László 
6050 Lajosmizse, Eötvös L. u. 36. 
 
Marton Ferenc 
6050 Lajosmizse, Ady E.u. 2/a. 
 
Mészáros István 
6050. Lajosmizse, Ybl M. u. 11. 
 
Dr. Ádám Pál  
6050 Lajosmizse, Irinyi u. 15. 
 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
6050 Lajosmizse, József A. u. 6. Bene 164. 
 
Herczeg József 
6050. Lajosmizse, Mathiász u. 4. 
 
Sápi Zsombor 
6050. Lajosmizse, Arany J. u. 14. 
 
Dr. Cserényi Péter  
6050 Lajosmizse, Szent István u. 1.  
 
Szerencsés Pál 
6050 Lajosmizse, Május 1. u. 1. 
 
Dodonka Csaba 
6050 Lajosmizse, Wesselényi u. 35. 
 
A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:  

- Kuratórium tagja csak nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
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- Nem lehet kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

- Nem lehet kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, és amenniyben az ítéletben megjelölt 
tevékenységet a közalapítvány végzi, úgy az eltiltás hatálya alatt nem lehet kuratórium tagja 
az érintett személy.  

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratórium tagja 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
- A közalapítvány tagjai közül legalább kettőnek belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.  
- A közalapítvány kedvezményezettje, és annak közeli hozzátartozója nem lehet kuratórium 
tagja.  

- Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a közalapítvány 
kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
- A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles a közalapítványt előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
 Nem lehet továbbá a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki: 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

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

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

 
Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a kuratórium tagja 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 kuratórium tagja, illetve ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél 
is vezető tisztséget tölt be, köteles erről a közalapítványt tájékoztatni. 
 
A kuratórium tagja a közalapítvány alapítójával nem állhat alkalmazotti vagy egyéb 
érdekeltségi viszonyban, továbbá a többi kuratóriumi taggal nem lehet hozzátartozói 
viszonyban. 
 
A kuratóriumi tagság megszűnik: 

a) a megbízás időtartama lejár; 
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b) a tag halálával; 
c) a tag lemondásával; 
d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 
e) taggal szembeni kizáró és összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével; 
f) Közalapítvány megszűnése esetén; 
g) a tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:398. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetben történő visszahívása esetén. 
 

Alapító határozatával a közalapítvány kuratóriumának összetételét megváltoztathatja.  

A közalapítvány kuratóriumának ülése: 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tart ülést, melyen 
meghatározza  a  közalapítvány  következő  évi  terveit,  értékeli  az  elmúlt  év  eseményeit, 
elfogadja,   illetve   megállapítja  a   közalapítvány  éves   költségvetését,  dönt   minden,   a 
közalapítvány működését érintő kérdésben. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása 
esetén a jelenlévő tagok – egyszerű szótöbbséggel maguk közül - választott tagja, mint 
levezető elnök vezeti.  
A  Kuratórium  a  közalapítvány  képviselője,  a  Kuratórium  elnöke  önállóan  jogosult  
a 
közalapítvány képviseletére. 
 
A  Kuratórium  a  közalapítvány  képviselője,  a  Kuratórium  elnöke  önállóan  jogosult  
a közalapítvány képviseletére. 
 
A Kuratórium tagjai tevékenységüket ingyenesen látják el, de igazolt és szükséges költségeik 
megtérítését kérheti a közalapítványtól. 
 
 
 
7.1.2.1.  6.1.2.1. A kuratóriumi ülés összehívása: 
 
A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze. A kuratórium összehívása írásbeli 
meghívóval  történik,  amelyet   legalább   8   nappal   az   ülés   előtt   kézbesíteni   kell   a 
meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell a közalapítvány nevét, és székhelyét, továbbá 
az ülés helyét, időpontját és napirendjét. 
 
A kuratóriumot össze kell hívni, ha azt 
 
-          a tagok 1/3-a, bármely tag vagy az alapító írásban, a cél és az ok megjelölésével kéri, 
-          az elnök kezdeményezi, 
-          a törvényességi felügyeletet ellátó szerv szükségesnek tartja. 
 
7.1.2.2.  6.1.2.2. Határozatképessége: 
 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a több mint a fele az ülésen jelen van. 
A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon belül ismételten meg kell tartani. 
 

Az ismételten összehívott újabb kuratóriumi ülés az eredeti határozatképességi szabályok 
szerint határozatképes, azaz a megismételt kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a 
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tagok 2/3-a több mint a fele jelen van. Erről az ismételt ülésre összehívott kuratóriumi 
tagokat megelőzően tájékoztatni kell. 
 
 
7.1.2.3. 6.1.2.3.  Jegyzőkönyv: 
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyv vezetéséről az elnök titkár köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet az ülést 
vezető elnök, valamint az ülésen a tagok sorából – egyszerű szótöbbséggel – megválasztott 
hitelesítő írja alá.  
A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülés befejezésétől számított 15 napon belül meg kell küldeni a 
kuratórium tagjainak, akik arra észrevételt tehetnek. Az észrevételt a következő elnökségi 
kuratóriumi ülésen napirendre kell tűzni. 
 
7.1.2.4. 6.1.2.4.  Kuratóriumi határozat: 
 
A kuratórium a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza a jelen alapító okirat 
6.1.3. pontjának 2. alpontjában foglalt kivétellel. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. 
A kuratórium a határozatait nyílt szavazással hozza, személyi kérdésekben a szavazás titkos. 
Titkos szavazás esetén csak szótöbbséggel hozható meg a határozat. 
 
A közalapítvány kuratóriumának határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 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 kiemelten közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A Kuratórium által meghozott döntéseket az érintettekkel oly módon közli, hogy részükre a 
döntést tartalmazó iratot postai úton ajánlott küldeményként megküldi, a személyiségi jogokat 
nem sértő döntéseket pedig a közalapítvány székhelyén lévő Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblára, és az alapító hivatalos honalapjára is legalább 30 napra elhelyezi. A 
közalapítvány működésével és szolgáltatásai igénybe vételével kapcsolatos tájékoztatókat – 
beleértve a közalapítvány éves beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét is 
- felhívásokat és pályázati anyagokat köteles oly módon nyilvánosságra hozni, hogy azokat a 
közalapítvány székhelyén lévő Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblára, és az alapító hivatalos 
honalapjára  legalább 30 napra kifüggeszti. 
 
A közalapítvány, mint kiemelkedően közhasznú szervezet az alapító okirata szerinti 
tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb adatait  a  helyi  sajtó  útján  is 
nyilvánosságra hozza. 
 
A közalapítvány belső szabályzata: Határozatok Könyve: 
 
A közalapítvány kuratóriumának döntéseiről határozatok könyvét kell vezetni, amelyben a 
határozatok rövid döntések tartalma, a határozathozatal időpontja és a határozat hatálya 
megállapítható. A Határozatok Könyvében a határozatok meghozatalának szavazási 
eredményét is fel kell tüntetni, az egyes határozat mellett, illetve az ellene szavazók 
számarányának, és amennyiben lehetséges személyének feltüntetésével. A határozatokat az 
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érintettekkel a határozathozataltól számított lehető legrövidebb időn belül, írásban, ajánlottan 
vagy közvetlenül az átvétel írásbeli rögzítése mellett kell közölni. A határozatokat a 
Határozatok Könyvébe történő betekintési lehetőséggel kell nyilvánosságra hozni. 
 
A kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés az évi 
kuratóriumi ülést követő 30 napon belül lehetséges. A betekintésről a közalapítvány 
képviselőjét vagy a közalapítvány legfőbb szervét értesíteni kell. 
A közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról és a 
beszámolóiról a közalapítvány képviselője ad felvilágosítást és írásos tájékoztatást. 
 
7.1.2.5. 6.1.2.5. Nyilvánosság: 
 
A kuratórium ülései nyilvánosak. Az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek azok a 
személyek és szervezetek képviselői, akiket az elnök a napi rend tárgyalásához meghív, vagy 
a kuratórium bármely tagja az adott témában szakértőként felkért. 
 

7.1.3. 6.1.3. Kuratórium hatásköre: Kuratórium dönt: 
  az alapító okirat 4. pontjában részletesen körülírt tevékenységek gyakorlásáról és a 
tevékenység gyakorlásának módjáról, 
  mindazokban az ügyekben, amelyeket az elnök döntés, illetve jóváhagyás végett a 
kuratórium elé terjeszt; 
  - a jelen lévő tagok kétharmadának szavazatával -  a közalapítvány éves beszámolójának, 
és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról; 
szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, és módosításáról; 
a jelen alapító okirat 3. pontjában rögzített céljai között felsorolt feladatok 
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről és felosztásának módjáról; 
a Közalapítvány éves költségvetésének elfogadásáról. 
  A kuratórium dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 
 
7.2. 6.2. A közalapítvány kuratóriumának képviselője képviselete: 
 
A közalapítványt kezelő kuratórium nevében eljáró 3. személyekkel szemben 
képviseletre jogosult személy az elnök, kinek képviseleti joga önálló és teljes. A 
Közalapítványt harmadik személy és hatóság előtt a Kuratórium elnöke képviseli. 
Képviseleti joga önálló és teljes körű. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési 
jogot  a jelen alapító okirat 7. pontja szabályozza.   
 

 
 
7.2.1. 6.2.1. Az elnök: 
 
A kuratórium elnökét az alapító kéri fel és bízza meg. Az elnök a kuratórium vezetője. Az 
elnök megbízása határozatlan időre három évre, azaz 2017. május 21. napjáig szól. 
 
A kuratórium elnöke: 
 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
6050 Lajosmizse, József A. u. 6.  Bene 164. 
 
Az elnök hatásköre: 
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-          A közalapítvány ügyvitelének és gazdasági ügyei vitelének vezetése. Ennek keretében 
a kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, és a közalapítvány esetleges munkavállalóival 
(megbízottaival) szemben gyakorolja a munkáltatói (jogosulti) jogokat. 
 
 
 
7.2.3. 6.2.3. A Kuratórium titkára:     Szerencsés Pál       Marton Ferenc 
 

A titkár hatásköre: 
- előkészíti a Kuratórium üléseinek megtartásához szükséges tárgyi feltételeket; 
- gondoskodik a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, elkészítéséről,  
- gondoskodik a Határozatok Könyvének előírás szerinti vezetéséről; 
- szervezi a sajtó- és reklámkapcsolatokat; 
- intézkedik a Kuratórium döntéseinek a végrehajtásáról. 

 
7.3. Felügyelő Bizottság 
 
 
 
Az alapító a Ptk. 74/G.§./5/ bekezdése alapján Felügyelő Bizottság létrehozását határozza el.  
A Felügyelő Bizottság elnöke: Török Attila 
 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 2.  
A Felügyelő Bizottság tagjai: Oláh Illésné 

6050 Lajosmizse, Bem J. u. 47.  
Imre Lajos 
6000 Kecskemét, Forradalom u.12. V/13. 
 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Kuratórium tevékenységét, ezen belül őrködik a 
Kuratórium legitimitása felett, és felügyeli a Kuratórium által hozott döntések 
törvényességét. 
 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  
a./ a kuratórium elnöke vagy tagja, 
b./ a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c./     a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 
d./   az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója 
 
A hozzátartozónak a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti személy minősül. 
Amennyiben a közalapítvány éves bevétele az 50.000.000,- Ft-ot meghaladná, úgy 
felügyelő szervként felügyelő bizottság létrehozása kötelező. 
 
A felügyelő bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét 
határozatlan időre az alapító jelöli ki. 
 
A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga 
állapítja meg. 
 
A felügyelő bizottság feladat-és hatásköre különösen: 
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- A felügyelő bizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét 
átfogóan ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapító 
Okiratban meghatározott közalapítványi célokkal, az éves jelentés figyelembevételével 
vizsgálja a pénzügyi-gazdasági tevékenység szabályszerűségét és a mérleget. 
 
- Jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a 
pénzügyi gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. 
 

- Jogosult a közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, a közalapítvány üzleti könyveit, 
iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.  
 
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
 
a.) a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult kezelő szerv 
döntését teszi szükségessé: 
 
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
 
 
Ha a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – 
a kezelő szerv összehívására nem kerül sor, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a 
felügyelő bizottság is jogosult. 
 
Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult 
szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 
 
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés 
megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az 
ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tatozó tevékenységre is 
kiterjessze. 
 
A Felügyelő Bizottság működése: 
 
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést. A 
felügyelő bizottság testületként jár el. 
A  felügyelő  bizottság  határozatképes,  ha  minden  tag  jelen  van:  határozatát  
egyszerű 
szótöbbséggel hozza. A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon belül 
ismételten meg kell tartani. Az ismételten összehívott, azaz a megismételt felügyelő bizottsági 
ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Erről az ismételt 
ülésre összehívott felügyelő bizottsági tagokat megelőzően tájékoztatni kell. 
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
felügyelő bizottság tagját e minőségében a kezelő szerv tagjai, illetve az Alapító nem 
utasíthatja. 
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelő bizottság összehívása 
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írásbeli meghívóval történik, amelyet legalább 8 nappal az ülés előtt kézbesíteni kell a 
meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét. 
 
Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 
összehívására. 
 
A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.  

Tanácskozási joggal részt vesznek a kezelő szerv ülésein. 

A Felügyelő Bizottság tagjai az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai 
szerint felelnek. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai és annak elnöke a közalapítvány vezető tisztségviselői. 
 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezetvezető 
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 tisz6tséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
A közalapítvány vezető tisztségviselője és annak közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §.b.) pont) 
ugyanannál a szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
 
8. 7.   A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés: 
 
A közalapítvány bank- és devizaszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és titkára 
együttesen jogosult. 
Ezen személyeket, a mindenkor hatályos pénzügyi előírásoknak megfelelően kell bejelenteni 
a közalapítvány számláit kezelő pénzintézeteknél. 
 
A Kuratórium köteles a pénzügyi eszközök, felajánlott dologi tevékenységek és tárgyi 
eszközök felhasználásáról évente legalább egy ízben írásbeli tájékoztatást adni az alapítónak. 
 
9. 8.    A Közalapítvány létrejötte: 
 
A közalapítvány határozatlan időre jön létre. A közalapítvány  létrejöttéhez a Ptk.74/A. §. (2) 
bek. szerint a Bács-Kiskun Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétel szükséges. A 
Lajosmizséért Közalapítvány jogutódja a Lajosmizse Közbiztonságáért Közalapítványnak. 
 
A közalapítvány megszűnik, ha: 
 
  a közalapítványi célok megvalósultak, 
  a bíróság megszűnteti. 
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10. 9. Jogszabályok: 
 
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-74/F. §-ai, a 
gazdálkodási kérdésekben  pedig  a  közalapítványok  gazdálkodási  rendjéről  szóló  
(115/1992.  (VII.23.) Korm. rendelet), továbbá az 1997. évi CLVI. törvény a Ptk, a Civil törvény, 
a civil szerveztek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. 
(XII.30.) Korm. rendelet, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
11. 10. Záró rendelkezések: 
 
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -  alapító okirat 2014. május 22. 2014. 
szeptember 26. napján lép hatályba. Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a 2005. szeptember 21. napján, és a 2010. március 10. napján, és a 2014. 
május 21. napján kelt Alaptó Okirat. 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, mint akaratunkkal mindenben egyezőt 
elolvasás és megértés után helybenhagyólag aláírtuk. 
 
Lajosmizse, 2014. szeptember 25. 
                  ………………………………….. 
                         Basky András polgármester 

    Lajosmizse Város Önkormányzata alapító 
 
 
Alulírott Basky András polgármester – Lajosmizse Város Önkormányzatának 
képviseletében eljárva - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján igazolom, 
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának.  
 
Lajosmizse, 2014. szeptember 25. 
 
 
                  ………………………………….. 
                         Basky András polgármester 
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Előterjesztés 2. melléklete 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben, akként, hogy a 2010. március 10. napján kelt 

módosítások félkövéren, 2014. május 21. napján kelt módosítások félkövéren és dőlten, 
2014. szeptember 25. napján kelt módosítások félkövéren, dőlten, és aláhúzottan, a törlésre 

kerülő elemek áthúzottan kerültek megjelölésre) 
 

PREAMBULUM 
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb 
térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék 
államalapításunk Millecentenáriumát a  Polgári  Törvénykönyv  74/A-74/F  §-ai  alapján, 
valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartós közérdekű célra 
jogi  személyként  működő  alapítványt  hoz  létre  kiemelten  közhasznú  szervezetként  az 
alábbiak szerint: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2005.(V.18.) határozatával 
döntött arról, hogy a Lajosmizse Közbiztonságáért Közalapítvány csatlakozzon a 
Lajosmizséért Közalapítványhoz, amelyre tekintettel a Lajosmizse Közbiztonságáért 
Közalapítvány céljai és tevékenysége a csatlakozás folytán jogutód Lajosmizséért 
Közalapítvány keretei között valósul meg a jelen alapító okiratban foglaltak szerint. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 62/2014. (V.21.) határozatával 
módosította a Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratát összhangban a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) rendelkezéseivel.  
 
1. Az közalapítvány neve: Lajosmizséért Közalapítvány 
 
2. Az közalapítvány székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
3. Az közalapítvány célja: 
Nemzetünk 1996-2000. között ünnepli honfoglalásunk 1100. évfordulóját.    A 
Millecentenárium megünneplése országunk és kisebb közösségeink számára is kiemelkedő 
jelentőségű feladat. 
 
Az országos rendezvények, ünnepségek mellett régiónk, szűkebb közösségünk is szeretné 
kivenni részét a megemlékezések sorozatából. 
 
Az alábbi részletes célok megvalósításával jobbá kívánjuk tenni – eme nemes ünneplés 
kapcsán – a régiónkban élő emberek hétköznapjait. 
 
Célunk, hogy szűkebb régiónkban mindenki egészséges ivóvízellátásban részesülhessen, 
biztosítva legyen mindenki számára az óvodai nevelés, a magas szintű általános iskolai 
képzés, az egészséges életmódra való nevelés, valamint a sport támogatása. 
Célunk, hogy minél magasabb  színvonalon  kezeltethessük  az  egészségügyben  az  arra 
rászorulókat, hogy az idős magukra maradt emberek, szociális ellátását meg tudjuk oldani 
minden esetben. 
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Célunk, hogy a közvilágítás mind nagyobb területekre eljusson, hogy a helyi közutak hálózata 
jó minőségben terjedjen, valamint a köztemető kulturáltságának, rendjének biztosítása. 
Célunk, hogy elősegítsük a velünk élő  nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 
érvényesülését. 
Célunk, hogy a Millecentenáriumi ünnepségek kapcsán Lajosmizse és szűkebb régiója a 
közterületeken, művészeti és természeti kincsekkel minél inkább gyarapodjék, az itt lakók 
megelégedésére. 
 
Célunk továbbá Lajosmizse város területén az állam- közrend és közbiztonság védelmének 
elősegítése, a közlekedés rendjének biztosításához segítségnyújtás, a bűnmegelőzés, a 
bűnüldözés érdekében való közreműködés. 
 
Tekintettel arra, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány célját figyelembe véve a társadalmi élet 
széles területén fejt ki tevékenységet, továbbá a Lajosmizséért Közalapítvány és a Lajosmizse 
Közbiztonságáért Közalapítvány alapítója az önkormányzat, így a Lajosmizse 
Közbiztonságáért Közalapítvány céljának integrálása a Lajosmizséért Közalapítványba segít i 
annak céljai megvalósítását, valamint szervezetileg és funkcionálisan egyszerűbbé teszi 
egyetlen önkormányzati közalapítvány működése. A közrend- és közbiztonság védelme, 
továbbá  a  bűnmegelőzés  és  bűnüldözés  támogatása  alapjaiban  teszi  biztonságosabbá  a 
régióban  élő  emberek  életét  és  könnyíti  meg  az  emberek  hétköznapjait  és  segíti  a 
Lajosmizséért Közalapítvány céljainak megvalósítását is. 
 
A közalapítvány jogállása: A  közalapítvány a  a Civil törvény alapján közhasznú szervezet. 
Közhasznú szervezetként a közalapítvány az alapító szándékának és akaratának megfelelően 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 
4., 5., 6., 8., 16., 17. pontjaiban foglaltak szerint önkormányzati feladatokat (közfeladatot) lát el 
részben, illetve egészben. 
 
A közalapítvány közfeladatát az alábbi területeken fejti ki: 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § és 37. §-ában foglaltak alapján 
közreműködik a lakosság egészségi állapotának javításában az egészség megőrzése és a 
betegségek megelőzése révén, támogatja az ezzel kapcsolatos programok és szolgáltatások 
megvalósítását. Az egészségfejlesztés terén a lakosság egészségi állapotának és az 
életminőség javításának érdekében közreműködik az ezzel kapcsolatos felvilágosítások és 
előadások szervezésében és támogatásában. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
152/A. § -a alapján együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai 
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző szervekkel, és 
személyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységéket, tekintettel 
arra, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 143. §-a alapján az alapítót, 
Lajosmizse Város Önkormányzatát felelősség terheli az egészségügy szervezésével és 
irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért, valamint az ezekkel összefüggő jogok 
gyakorlásáért, és kötelezettségek teljesítéséért. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
elősegíti az Alapító önkormányzat köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátását.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 45. §-ában foglalt 
esetekben a rászorulókat segélyben részesítheti, továbbá az 56. § (1) bekezdésében és 57. § 
(1) bekezdésében foglalt feladatok magas szinten történő megvalósítását támogatja. 
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A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 9. § (2) bekezdésében foglalt feladatok 
ellátásában, továbbá a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt közúthálózat fejlesztésében 
közreműködik és támogatást nyújt. 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.   16. § és 17. §-ában foglalt 
feladatok ellátásában közreműködik és a fenntartó önkormányzat részére anyagi támogatást 
nyújt a köztemető fejlesztése és rendjének megőrzése céljából. A temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 4. § (1) bekezdése, és a 6. § (1) bekezdése 
alapján elősegíti a temető tulajdonosának, azaz Lajosmizse Város Önkormányzatának a 
temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint 
sírhelytábláinak megépítésére, illetőleg kialakítására irányuló feladatának teljesítését.  
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (4) bekezdés alapján 
közreműködik, és ahhoz támogatást biztosít a nemzetiségi jogok érvényesülésében.  
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 2. § (2) bekezdés a-c. pontjaiban foglaltak szerint 
a rendőrséggel együttműködik vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő 
cselekménnyel szemben, támogatja a közbiztonság javítására irányuló tevékenységet, 
közreműködik a közbiztonsági feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésében és 
anyagilag támogatja azok fenntartását. 
 
 
 

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tőlük továbbá támogatást nem fogad el, 
továbbá országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem 
állít és nem támogat és ilyen tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni. 
 
 
4. Alapító: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata (képviseli: Basky András polgármester) 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
5. A Közalapítvány vagyona: 
 
A közalapítvány induló vagyona 1,1 millió Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint készpénz, 
amelyből kettőszázezer forint működésre, kilencszázezer forint alapítványi célra használható 
fel. A Közalapítvány induló vagyonát az alapító az alapítással egyidejűleg a közalapítvány 
rendelkezésére bocsátja. 
 
A Lajosmizse Közbiztonságáért Közalapítvány csatlakozása folytán annak pénzbeli és nem 
pénzbeli vagyona a jogutód Lajosmizséért Közalapítványt illeti meg. 
 
A közalapítványi célok megvalósítására és a működőképességének biztosítására az alapító 
vagyon, és annak későbbi hozadékai, valamint az alapítványnak adott támogatások teljes 
egészében felhasználhatóak. 
 
A Közalapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint bármilyen magyarországi és 
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külföldi közösség a célok  megvalósításához sokoldalúan csatlakozhat, ha a jelen 
közalapítvány céljaival egyetért, Lajosmizsén lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkezik, és 
legalább 200.000 forintnak, azaz kétszázezer forintnak megfelelő értékű vagyoni 
hozzájárulást teljesít. A csatlakozó alapítói jogok gyakorlására jogosult.  
 
Az adományok elfogadásáról a közalapítvány kezelő szerve, a kuratórium dönt. 
 
A Kuratórium dönt az alapító okirat 3. pontjában rögzített céljai között felsorolt feladatok 
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről és felosztásának módjáról. 
 
A  Közalapítvány  működése  során  felhalmozódott  vagyon  csak  a  közalapítványi  célok 
megvalósítására és a közalapítvány működtetésére használható fel. 
 
A  közalapítványi vagyon gyarapítása érdekében, a  közalapítvány gazdasági-  vállalkozási 
tevékenységet végezhet, az alábbi feltétellel.  
 
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.  
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott 
közhasznú tevékenységére  fordítja. 
 
A közalapítvány, mint közhasznú szervezet gazdálkodásának általános szabályaira az a Civil 
törvény 17-23. §-ban, valamint egyéb vonatkozó jogszabályokban írottak az irányadók.  
 
A közalapítvány, mint közhasznú szervezet beszámolására vonatkozó szabályok: 
 
 
A közalapítvány beszámolására vonatkozó szabályokat a Civil törvény 28-30. §-ai 
határozzák meg. A közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. 
 
A közalapítvány éves közhasznúsági mellékletébe és beszámolójába bárki betekinthet, 
abból saját  költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági melléklet és beszámoló elfogadása 
a kuratórium hatáskörébe tartozik. 
 
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány fennmaradó vagyona az alapító okirat 3. 
pontjában meghatározott célokra használható fel. 
 
 6.   A közalapítvány szervezete: 
 
 
6.1.   Kuratórium: 
 

 
A kuratórium a közalapítvány általános ügyvezető szerve. 
 
6.1.1. A kuratórium tagjai: 
 
A közalapítvány kuratóriuma 5 tagból áll. A közalapítvány kuratóriumának tagjait a 
közalapítvány alapítója három évre, azaz 2017. május 21. napjáig bízza meg. A kuratórium 
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tagjainak kinevezése határozott időre szól. A kuratórium tagjai a közalapítvány vezető 
tisztségviselői. 
 
A kuratórium tagjai: 
 
Sávai László 
6050 Lajosmizse, Eötvös L. u. 36. 
 
Marton Ferenc 
6050 Lajosmizse, Ady E.u. 2/a. 
 
 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
6050 Lajosmizse, Bene 164. 
 
Herczeg József 
6050. Lajosmizse, Mathiász u. 4. 
 
Dodonka Csaba 
6050 Lajosmizse, Wesselényi u. 35. 
 
A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:  

- Kuratórium tagja csak nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

- Nem lehet kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

- Nem lehet kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, és amenniyben az ítéletben megjelölt 
tevékenységet a közalapítvány végzi, úgy az eltiltás hatálya alatt nem lehet kuratórium tagja 
az érintett személy.  

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratórium tagja 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
- A közalapítvány tagjai közül legalább kettőnek belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.  
- A közalapítvány kedvezményezettje, és annak közeli hozzátartozója nem lehet kuratórium 
tagja.  

- Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a közalapítvány 
kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
- A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles a közalapítványt előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
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 Nem lehet továbbá a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki: 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

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

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

 
A kuratóriumi tagság megszűnik: 

h) a megbízás időtartama lejár; 
i) a tag halálával; 
j) a tag lemondásával; 
k) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 
l) taggal szembeni kizáró és összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével; 
m) Közalapítvány megszűnése esetén; 
n) a tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:398. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetben történő visszahívása esetén. 
 

Alapító határozatával a közalapítvány kuratóriumának összetételét megváltoztathatja.  

A közalapítvány kuratóriumának ülése: 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tart ülést, melyen 
meghatározza  a  közalapítvány  következő  évi  terveit,  értékeli  az  elmúlt  év  eseményeit, 
elfogadja,   illetve   megállapítja  a   közalapítvány  éves   költségvetését,  dönt   minden,   a 
közalapítvány működését érintő kérdésben. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása 
esetén a jelenlévő tagok – egyszerű szótöbbséggel maguk közül - választott tagja, mint 
levezető elnök vezeti.  
 
A Kuratórium tagjai tevékenységüket ingyenesen látják el, de igazolt és szükséges költségeik 
megtérítését kérheti a közalapítványtól. 
 
 
 
6.1.2.1. A kuratóriumi ülés összehívása: 
 
A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze. A kuratórium összehívása írásbeli 
meghívóval  történik,  amelyet   legalább   8   nappal   az   ülés   előtt   kézbesíteni   kell   a 
meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell a közalapítvány nevét, és székhelyét, továbbá 
az ülés helyét, időpontját és napirendjét. 
 
A kuratóriumot össze kell hívni, ha azt 
 
-          bármely tag vagy az alapító írásban, a cél és az ok megjelölésével kéri, 
-          a törvényességi felügyeletet ellátó szerv szükségesnek tartja. 
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 6.1.2.2. Határozatképessége: 
 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. 
A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon belül ismételten meg kell tartani. 
 

Az ismételten összehívott újabb kuratóriumi ülés az eredeti határozatképességi szabályok 
szerint határozatképes, azaz a megismételt kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a 
tagok több mint a fele jelen van. Erről az ismételt ülésre összehívott kuratóriumi tagokat 
megelőzően tájékoztatni kell. 
 
 
6.1.2.3.  Jegyzőkönyv: 
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyv vezetéséről az titkár köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet az ülést vezető 
elnök, valamint az ülésen a tagok sorából – egyszerű szótöbbséggel – megválasztott 
hitelesítő írja alá.  
A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülés befejezésétől számított 15 napon belül meg kell küldeni a 
kuratórium tagjainak, akik arra észrevételt tehetnek. Az észrevételt a következő 
kuratóriumi ülésen napirendre kell tűzni. 
 
6.1.2.4.  Kuratóriumi határozat: 
 
A kuratórium a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza a jelen alapító okirat 
6.1.3. pontjának 2. alpontjában foglalt kivétellel.  
A kuratórium a határozatait nyílt szavazással hozza, személyi kérdésekben a szavazás titkos.  
 
A közalapítvány kuratóriumának határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója 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. 
 
A Kuratórium által meghozott döntéseket az érintettekkel oly módon közli, hogy részükre a 
döntést tartalmazó iratot postai úton ajánlott küldeményként megküldi, a személyiségi jogokat 
nem sértő döntéseket pedig a közalapítvány székhelyén lévő Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblára, és az alapító hivatalos honalapjára is legalább 30 napra elhelyezi. A 
közalapítvány működésével és szolgáltatásai igénybe vételével kapcsolatos tájékoztatókat – 
beleértve a közalapítvány éves beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét is 
- felhívásokat és pályázati anyagokat köteles oly módon nyilvánosságra hozni, hogy azokat a 
közalapítvány székhelyén lévő Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblára, és az alapító hivatalos 
honalapjára  legalább 30 napra kifüggeszti. 
 
A közalapítvány, mint közhasznú szervezet az alapító okirata szerinti tevékenységének  és  
gazdálkodásának  legfontosabb adatait  a  helyi  sajtó  útján  is nyilvánosságra hozza. 
 
Határozatok Könyve: 
 
A közalapítvány kuratóriumának döntéseiről határozatok könyvét kell vezetni, amelyben a 
döntések tartalma, a határozathozatal időpontja és a határozat hatálya megállapítható. A 
Határozatok Könyvében a határozatok meghozatalának szavazási eredményét is fel kell 
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tüntetni, az egyes határozat mellett, illetve az ellene szavazók számarányának, és amennyiben 
lehetséges személyének feltüntetésével. A határozatokat az érintettekkel a határozathozataltól 
számított lehető legrövidebb időn belül, írásban, ajánlottan vagy közvetlenül az átvétel 
írásbeli rögzítése mellett kell közölni. A határozatokat a Határozatok Könyvébe történő 
betekintési lehetőséggel kell nyilvánosságra hozni. 
 
A kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés az évi 
kuratóriumi ülést követő 30 napon belül lehetséges. A betekintésről a közalapítvány 
képviselőjét vagy a közalapítvány legfőbb szervét értesíteni kell. 
A közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról és a 
beszámolóiról a közalapítvány képviselője ad felvilágosítást és írásos tájékoztatást. 
 
6.1.2.5. Nyilvánosság: 
 
A kuratórium ülései nyilvánosak. Az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek azok a 
személyek és szervezetek képviselői, akiket az elnök a napi rend tárgyalásához meghív, vagy 
a kuratórium bármely tagja az adott témában szakértőként felkért. 
 

6.1.3. Kuratórium dönt: 
  mindazokban az ügyekben, amelyeket az elnök döntés, illetve jóváhagyás végett a 
kuratórium elé terjeszt; 
  - a jelen lévő tagok kétharmadának szavazatával -  a közalapítvány éves beszámolójának, 
és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról; 
szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, és módosításáról; 
a jelen alapító okirat 3. pontjában rögzített céljai között felsorolt feladatok 
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről és felosztásának módjáról; 
a Közalapítvány éves költségvetésének elfogadásáról. 
 
6.2. A közalapítvány képviselete: 
 
A Közalapítványt harmadik személy és hatóság előtt a Kuratórium elnöke képviseli. 
Képviseleti joga önálló és teljes körű. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési 
jogot  a jelen alapító okirat 7. pontja szabályozza.   
 

 
 
6.2.1. Az elnök: 
 
A kuratórium elnökét az alapító kéri fel és bízza meg. Az elnök a kuratórium vezetője. Az 
elnök megbízása három évre, azaz 2017. május 21. napjáig szól. 
 
A kuratórium elnöke: 
 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
6050 Lajosmizse, Bene 164. 
 
Az elnök hatásköre: 
 
-          A közalapítvány ügyvitelének és gazdasági ügyei vitelének vezetése. Ennek keretében 
a kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
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jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, és a közalapítvány esetleges munkavállalóival 
(megbízottaival) szemben gyakorolja a munkáltatói (jogosulti) jogokat. 
 
 
 
6.2.3. A Kuratórium titkára:     Marton Ferenc 
 

A titkár hatásköre: 
- előkészíti a Kuratórium üléseinek megtartásához szükséges tárgyi feltételeket; 
- gondoskodik a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, elkészítéséről,  
- gondoskodik a Határozatok Könyvének előírás szerinti vezetéséről; 
- szervezi a sajtó- és reklámkapcsolatokat; 
- intézkedik a Kuratórium döntéseinek a végrehajtásáról. 

 
 
7.   A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés: 
 
A közalapítvány bank- és devizaszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és titkára 
együttesen jogosult. 
Ezen személyeket, a mindenkor hatályos pénzügyi előírásoknak megfelelően kell bejelenteni 
a közalapítvány számláit kezelő pénzintézeteknél. 
 
A Kuratórium köteles a pénzügyi eszközök, felajánlott dologi tevékenységek és tárgyi 
eszközök felhasználásáról évente legalább egy ízben írásbeli tájékoztatást adni az alapítónak. 
 
8.    A Közalapítvány létrejötte: 
 
A közalapítvány határozatlan időre jön létre. A Lajosmizséért Közalapítvány jogutódja a 
Lajosmizse Közbiztonságáért Közalapítványnak. 
 
 
9. Jogszabályok: 
 
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Civil törvény, a civil szerveztek 
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. 
rendelet, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
10. Záró rendelkezések: 
 
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -  alapító okirat 2014. szeptember 26. 
napján lép hatályba. Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a 2005. szeptember 21. napján, a 2010. március 10. napján, és a 2014. május 21. napján 
kelt Alaptó Okirat. 
 
 
Lajosmizse, 2014. szeptember 25. 
                  ………………………………….. 
                         Basky András polgármester 

    Lajosmizse Város Önkormányzata alapító 
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Alulírott Basky András polgármester – Lajosmizse Város Önkormányzatának 
képviseletében eljárva - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján igazolom, 
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának.  
 
Lajosmizse, 2014. szeptember 25. 
 
 
                  ………………………………….. 
                         Basky András polgármester 
 
 
 
 
 


