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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. 
A Lengyeltótiért Közalapítvány alapító okiratának módosítására legutóbb 2005. január 27-i 
Képviselő-testületi ülésen felkért új kuratóriumi tagok megválasztásával kapcsolatban került 
sor. Az alapító okirat VI. 1. pontja szerint „a közalapítvány vagyonának kezelője és 
döntéshozó szerve a kuratórium, amely 5 főből áll. A kuratórium tagjait az alapító kéri fel 
írásban 5 évre.” Az alapító okirat VII. 1. pontja szerint „az alapító a kuratórium működésének 
és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 főből álló felügyelő szervet hoz létre. A felügyelő szerv 
mandátuma 5 évre szól. 
 
A közalapítványokról dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvéd az alábbi összefoglalót 
készítette részünkre: 
A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)  74/C. § (1) bekezdése szerint a 
kezelő szerv (szervezet) az alapítvány képviselője, akit az alapító, az alapító okiratban 
kijelölhet. Az alapító okirat rendelkezhet úgy, hogy a kezelő szerv, szervezet  annak tagja 
kijelölése meghatározott időtartamra vagy feltétel bekövetkezéséig tart. 
E rendelkezés azonban az időtartam lejárta illetve a feltétel bekövetkezése esetén is csak az új 
kezelő szerv illetve az új tag kijelölésének a bírósági nyilvántartásba vételévvel egyidejűleg 
válik hatályossá. Tehát a bejegyzés konstitutív hatályú. 
A Ptk. 74/A. § (2) bekezdése értelmében az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön 
létre. Ebből következik, hogy annak kezelője csak a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás 
jogerős befejezését követően járhat el képviselőként. A Ptk. 74/B. § (5) bekezdésének utolsó 
fordulata szerint a bejegyzések módosítására is a nyilvántartásba vételre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. A Ptk. 29. § (4) bekezdésében írt rendelkezés értelmében, ha a 
jogszabály a jogi személy létrejöttét nyilvántartásba vételhez köti, a bejegyzett körülmények 
megváltoztatása harmadik személyek irányában csak akkor hatályos, ha a változást a 
nyilvántartásba bevezették. Ehhez képest az alapító által kijelölt kezelő szerv - akár eredeti 
bejegyzés alapján, akár a korábban bejegyzett adatok módosítása után történt bejelentés 
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alapján - csak a nyilvántartásba vételt követően járhat el képviselőként, a bejegyzésnek a 
kijelölés időpontjára visszaható hatálya nincsen, a képviselő korábbi tevékenységét a későbbi 
bejegyzés nem legitimálja. 
Kiegészíteném azzal, hogy a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése szerint az alapító a kezelő szerv 
kijelölését visszavonhatja, és más kezelő szervet (kuratóriumot) jelölhet ki. A Ptk. 74/C. § (3) 
bekezdése értelmében viszont az alapító által sem jelölhető ki olyan személy, illetve nem 
hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az alapító - közvetlenül vagy közvetve - az 
alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. A bíróságnak 
tehát a nyilvántartásba vétel kapcsán vizsgálnia kell, hogy a kijelölés nem ütközik-e a Ptk. 
74/C. § (3) bekezdésében írt tiltó rendelkezéseibe. 
A Ptk 74/G.§ (6) bekezdés alapján a közalapítvány alapító okiratát- így a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is- hivatalos lapban közzé  kell tenni. 
A bírósági nyilvántartásba vétel illetékmentes a módosítás tekintetében is. 
Összegezve: a képviselő-testület az alapító képviseletében eljárva határozott időre vagy 
feltétel bekövetkezéséig új kezelő szervet jelölhet ki, tehát új tagokat. 
Az új tagok nyilatkozata szükséges a megbízatás elfogadására és az összeférhetetlenség 
hiányára vonatkozóan, továbbá aláírási címpéldány szükséges, amely a képviseletet igazolja a 
továbbiakban. Harmadik személyek felé - pl. bankszámla feletti rendelkezés, jognyilatkozat 
tétele stb. - akkor hatályos az új tag, képviselő képviseleti jogosultsága, ha a bíróság 
nyilvántartásba vette (konstitutív hatállyal, tehát a bejegyzés keletkezteti e képviseleti 
jogosultságot és nem az alapító okirat módosítása, ekörben nincs visszaható hatály sem). 
Tehát mindaddig a régi képviselő jár el, amíg az újat nyilvántartásba nem veszik. 
 
Az előterjesztéshez mellékelünk egy Alapító okirat tervezetet is, amit az ügyvédnő készített. 
 
Tekintettel arra, hogy a Közalapítvány tisztségviselőinek megbízatása 2010. január 27-én 
lejárt, ezért új kuratóriumot, illetve új ellenőrző bizottságot kell választani. 
A kuratórium tagjaira az alábbi javaslatot teszem: 
 Dankó József   Lengyeltóti, Rákóczi F. u. 20. – elnök 
 Horváth Csaba  Sántos, Magyar u. 38. 
 Kenyér Endre   Lengyeltóti, Kert u. 34. – aláíró 
 Kőhegyi György  Lengyeltóti, Berzsenyi D. u. 4. 
 Sipos Ferenc   Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 21. 
A közalapítvány ellenőrző bizottságának tagjaira az alábbi személyeket javaslom: 
 dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Lengyeltóti, Jókai M. u. 3. 
 Kemény Zoltán  Lengyeltóti, Fonyódi u. 25. 
 Tuli Lászlóné   Lengyeltóti, Kölcsey u. 10. 
 
 
II.  
A Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítványnál (LÁZ) jelenleg két 
személyi változás miatt szükséges az Alapító okiratot módosítani. Javaslom, hogy a LÁZ 
kuratóriumának elnöke Ritecz Erika legyen, a kuratórium új tagja pedig Gazdagné Fulmer 
Judit. 
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I. Határozati javaslat 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltótiért Közalapítvány és a 
Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány cégbírósági változás-
bejegyzésével kapcsolatos jogi képviselői teendők, Alapító okirat-szerkesztési feladatok, 
valamint ezek ellenjegyzése céljából megbízza dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia Kaposvár, 
Fő u. 5. szám alatti székhelyű ügyvédet.  
A Képviselő-testület a fenti feladatok maradéktalan ellátásáért ……………….. Ft összegű 
megbízási díjat határoz meg a jogi képviselő részére. 
 
Határidő: 2011. március 10. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
II. Határozati javaslat: 
1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító - a Lengyeltótiért 
Közalapítvány kuratóriumába az alább személyeket jelöli: 
 Dankó József   Lengyeltóti, Rákóczi F. u. 20. – elnök 
 Horváth Csaba  Sántos, Magyar u. 38. 
 Kenyér Endre   Lengyeltóti, Kert u. 34. – aláíró 
 Kőhegyi György  Lengyeltóti, Berzsenyi D. u. 4. 
 Sipos Ferenc   Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 21. 
 
2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító - a Lengyeltótiért 
Közalapítvány ellenőrző bizottságába az alábbi személyeket jelöli: 
 dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Lengyeltóti, Jókai M. u. 3. 
 Kemény Zoltán  Lengyeltóti, Fonyódi u. 25. 
 Tuli Lászlóné   Lengyeltóti, Kölcsey u. 10. 
 
Határidő: 2011. március 10. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
III. Határozati javaslat – a személyekről egyenként kell szavazni: 
1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító - a Lengyeltótiért 
Közalapítvány kuratóriumába az alább személyeket választja meg: 
 Dankó József   Lengyeltóti, Rákóczi F. u. 20. – elnök 
 Horváth Csaba  Sántos, Magyar u. 38. 
 Kenyér Endre   Lengyeltóti, Kert u. 34. – aláíró 
 Kőhegyi György  Lengyeltóti, Berzsenyi D. u. 4. 
 Sipos Ferenc   Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 21. 
 
2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító - a Lengyeltótiért 
Közalapítvány ellenőrző bizottságába az alábbi személyeket választja meg: 
 dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Lengyeltóti, Jókai M. u. 3. 
 Kemény Zoltán  Lengyeltóti, Fonyódi u. 25. 
 Tuli Lászlóné   Lengyeltóti, Kölcsey u. 10. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lengyeltótiért Közalapítvány 
Alapító okiratának bírósági nyilvántartáson való átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. március 10. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
IV. Határozati javaslat 
1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola 
Tanulóiért Közalapítvány kuratórimi elnökének Ritecz Erika Lengyeltóti Pusztaszentgyörgy 
Újsor u. 60. szám alatti lakost jelöli.. 
 
2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola 
Tanulóiért Közalapítvány kuratórimi tagjának Gazdagné Fulmer Judit Lengyeltóti, Petőfi u. 
1. szám alatti lakost jelöli. 
 
Határidő: 2011. március 10. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
V. Határozati javaslat – a személyekről egyenként kell szavazni: 
1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola 
Tanulóiért Közalapítvány kuratórimi elnökének Ritecz Erika Lengyeltóti Pusztaszentgyörgy 
Újsor u. 60. szám alatti lakost megválasztja. 
 
2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola 
Tanulóiért Közalapítvány kuratórimi tagjának Gazdagné Fulmer Judit Lengyeltóti, Petőfi u. 
1. szám alatti lakost megválasztja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Lengyeltóti Általános és Zeneiskola 
Tanulóiért Közalapítvány Alapító okiratának bírósági nyilvántartáson való átvezetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. március 10. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Lengyeltóti, 2011. február 18. 
 
        Zsombok Lajos 
        polgármester 
 
 
Készítette:     Jóváhagyta: 
 
    dr. Bek Melinda     dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető      jegyző 
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Alapító Okirat  

  

1. Az Alapító neve, címe:  

2. A  közalapítvány neve:  

3. A közalapítvány tevékenysége és célja:  

 A közalapítvány közhasznú szervezet. 

4. A közalapítvány székhelye:  

5. A Kuratórium  

A közalapítvány kezelő szerve a … tagból álló kuratórium. 

A Kuratórium tagjai: 

.........................….. elnök, képviselő 

.........................….. tag 

..........................…. tag  

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

A Közalapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult önállóan. 

A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában/tiszteledíjért végzik, 
munkájuk során felmerülő indokolt költségeket a közalapítvány megtéríti. 

A Kuratórium gondoskodik a közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban 
rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. 

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon …. tagja jelen van. A kuratórium 
döntéséhez … tag azonos szavazata szükséges. 

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább …. alkalommal ülésezik.  

6. A közalapítvány vagyona:  

A közalapítvány induló vagyona ….. ,- Ft, azaz …. forint. 

A közalapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat pénzzel, dologgal, tevékenységgel 
minden magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy. 

A közalapítvány bankszámlája felett ……. és ……… rendelkezik együttesen.  
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7. Közhasznúsági rendelkezések  

7.1. A közalapítvány közhasznú tevékenységei a 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26.§ 
c) szerint 

…........................................................................ 

............................................................................ 

7.2. A közalapítvány legfőbb szerve a kuratórium. A kuratórium üléseit a kuratórium 
elnöke hívja össze írásban, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett 
időpont előtt 8 nappal. 

7.3. A kuratórium ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza. 

7.4. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon mindkét tagja jelen van. A 
kuratórium döntéséhez kuratóriumi tagok egyhangú szavazata szükséges. 

7.5. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

7.6. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 

7.8. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és - azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

7.9. A közalapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a kuratórium 
fogadja el, a Khtv. 11. § (1)-(5) bekezdése szerinti tartalommal. A közalapítvány 
befektetési szabályzatát a Kuratórium fogadja el. 

7.10. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a közalapítvány 
kuratóriumi 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 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 közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

7.11. A közalapítvány kuratóriumának döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell 
vezetni. 
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A kuratórium működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és 
folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete a kuratóriumi 
ülésről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, 
időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát. 

A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, 
akiket az érint. Ezen túl az a határozatról hirdetményt kell elhelyezni a közalapítvány 
székhelyén. 

7.12.A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való 
betekintés külső személyek számára ez abban az esetben lehetséges, ha az nem 
veszélyezteti a közalapítvány érdekeit. A betekintés biztosításával kapcsolatos 
feladatokat a közalapítvány elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az elnököt, aki egy 
egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését. 

7.13A közalapítvány  közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves 
beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapja az 
alapító, ezen túl a kuratórium tagjai személyesen gondoskodnak arról, hogy ahhoz 
érintettek, érdeklődők hozzájussanak. Egyebekben a közalapítvány közhasznú 
működéséről, szolgáltatásairól hirdetményt kell elhelyezni a közalapítvány 
székhelyén. Az érdeklődők megkereshetik a képviselőt, aki egy előre egyeztetett 
időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról. 

7.14. A közalapítvány tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon 
megtekinthető a közalapítvány székhelyén, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell 
elhelyezni. Ezen túl a kuratórium tagjai gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást 
szerezzenek a beszámolóról, jelentésről. 

7.15. A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19.§ (3) bekezdésében foglaltak 
az irányadók.  

8. A közalapítvány megsz űnése  

A közalapítvány megszűnésére a Ptk. alapítványokra vonatkozó szabályai az 
irányadóak. Az Alapítvány megszűnésekor a meglevő vagyont hasonló célokat 
szolgáló más nonprofit szervezet kapja meg az Alapító döntésének megfelelően.  

  

Lengyeltóti , 2011.február  

  

.........……………. 

      alapító 
 
 
Szerkesztettem és ellenjegyzem:Lengyeltóti, 2011.02. 


