
LENGYELTÓTI ÁLTALÁNOS ÉS ZENEISKOLA TANULÓIÉRT  
KÖZALAPÍTVÁNY  

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

(egységes szerkezetben  a 2011…….. ……… hatályos módosításokkal, melyek a szövegben fekete 
dőlt betűvel láthatóak) 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat, mint alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A.- 74/G.§-a, valamint a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jelen alapító okirattal közalapítványt 
hoz létre. 
 

 
 I. A közalapítvány neve: LENGYELTÓTI ÁLTALÁNOS ÉS ZENEISKOLA       
                                          TANULÓIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
     (LÁZ Közalapítvány) 
 
II. A közalapítvány célja:  
 

A közalapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c) bek. 4. és 5. pontjában meghatározott 
nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, valamint kulturális tevékenységeket végzi: 

 
- lengyeltóti Általános és Zeneiskolába ( jogutódja: Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ) járó 
gyermekek részére szervezett tanulmányi,   

      kulturális rendezvények támogatása – különös tekintettel az alábbiakra: 
- iskolai, területi, megyei és országos tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, 

nevezési díjak befizetése, gyermekek jutalmazása; 
- színház és mozilátogatások, ún. „rendhagyó irodalomórák” szervezése, az ezeken való 

részvétel támogatása; 
- gyermekrendezvények (karácsonyi gála, farsang, gyermeknap) anyagi támogatása; 
- természetjáró túrák, kirándulások, tábor támogatása;  
- környezetvédelmi tevékenység ösztönzése; 
- oktatást, nevelést segítő eszközök, taneszközök beszerzése; 
- a lengyeltóti Általános és Zeneiskolában (jogutódja: Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) 
végzett lengyeltóti állandó lakosú tanulók (öregdiákok) kimagasló középiskolai, főiskolai és 
egyetemi tanulmányainak elismerése, jutalmazása. 

 
III. A közalapítvány székhelye: 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 
 
IV. A közalapítvány alapítója: Lengyeltóti Város Önkormányzata a Képviselő-testület   
     140/1997.(X.30.) sz. határozata alapján. 

 
V. A közalapítvány jogállása, jellege  
 

                  A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi VLVI.törvény                   
                  (továbbiakban:Khtv.) 3-4.§-iban előírtaknak megfelelve közhasznú szervezet,  tekintettel  
                  arra, hogy egyebek mellett a helyi önkormányzatokról szóló  módosított 1990.évi  
                 LXV.tv.8.§-ban meghatározott helyi önkormányzati feladatok támogatása révén  
                 közhasznú tevékenységet lát el. 

 
A közalapítvány jogi személy, melyet az alapító határozatlan időre hozott létre. 
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, bármilyen összeggel, vagy más hasznosítható vagyon 
felajánlásával csatlakozhat, ha az aláírt nyilatkozatban a közalapítvány céljaival egyetért. A 
csatlakozást a kezelő szerv jóváhagyja, regisztrálja és igazolja. 
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      A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól    
      független és azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és     
      nem támogat. 
 
     A nyilvántartásba vétel után az alapító a Közalapítványt nem vonhatja vissza. 
 
     VI. A közalapítvány vagyona és gazdálkodása 
 

1. Az alapítók a közalapítvány induló összegét 160.000,-Ft, azaz egyszázhatvanezer    
    forintban állapították meg. 

 
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak a II. pontban meghatározott célok     
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

      A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a tevékenységére fordítja. 
 
      1.1. A közalapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik. A kuratórium a célra rendelt   
          vagyon felhasználása és gazdálkodási tevékenysége körében, mint kezelő szerv az   
          alábbiak szerint jár el: 
      - Az indulóvagyont pénzintézetnél elhelyezi. A törvényes kamatok az alapítvány vagyonát  
         növelik. 

- A pénzintézetnél az aláírási jogot a Közalapítvány névszövege alatt az elnök vagy két  
  kuratóriumi tag együttesen gyakorolja. 
- A kuratórium az alapítványi vagyon 50%-át köteles tartalékalapként kezelni. 
- A mindenkor hatályos adó és pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles gondoskodni a  
  közalapítvány számviteléről. 
- Az alapítónak évente köteles a működéséről beszámolni, valamint az éves beszámolót  
  jóváhagyásra eléterjeszteni. 

 
                          1.2. A közalapítvány induló vagyona növekedhet adományokkal,       
                            támogatással,csatlakozás során tett felajánlás révén,a közhasznú tevékenység                  
                            során elért bevételekkel,a közalapítványi vagyon hozamával, egyéb célhoz  
                            kapcsolódó közvetlen bevétellel,a magánszemélyek által a személyi       
                            jövedelemadóról szóló tüörvényben meghatározott jövedelemrésszel,jogszabályban  
                            meghatározott bevétellel ,vállalkozási tevékenységből származó bevétellel. 
 
                           A közalapítvány közhasznú céljai elérése érdekében adományt is gyűjthet,mely nem  
                            járhat az adományozók vagy msá személyek  zaklatásával,személyhez fűződő jogok  
                            és az emberi méltóság sérelmével . 
 
                           A közalapítvány nem jogosult befektetési tevékenység  
                            folytatására,váltót,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat  
                            ki,vállalkozásának a fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű  
                            hitelt nem vehjet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel  
                            fedezetéül,illetve törlesztésre nem használhatja fel. 
 
 
                            A közalapítvány minden év január 31-ig köteles írásban az alapítónak beszámolni              
                            az előző évi működésről vagyoni helyzetről,gazdálkodásról,mellékelve az éves                              
                            beszámolót (mérleget)és a közhasznúsági jelentést is. 
 
                            A közalapítvány éves gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait  
                            nyilvánosságra hozza az alpító okiratban foglalt módon.A közasznúsági jelentés és      
                            az éves beszámoló nyilvánosságra hozatalának határideje a tárgyévet követő év  
                            legkésőbb,június 30.napja. 
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     VII. A kuratórium 
 
1. A közalapítvány vagyonának kezelője és döntéshozó szerve a kuratórium, mely 4 főből áll. A 
kuratórium tagjait az alapító kéri fel írásban 5 évre.  
A kuratórium tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, indokolt   igazolt 
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 
                          A kuratórium biztosítja az alapító okiratban  meghatározottak szerinti folyamatos  
                           működést 
                           ,gondoskodik a közalapítvány  
                            vagyonának az alapító oliratban rögzített céloknak megfelelő  
                            felhasználásáról,meghatározza a kitűzött célok megvalósításához szükséges  
                            személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodiuk azok biztosításáról. 

 
2./A kuratórium elnökét az alapító kéri fel e tisztség ellátására a kuratórium tagjai közül. A kuratórium 
elnökéül nem jelölhető ki köztisztviselő.                             
                            Az elnök akadályoztatása esetén a kuratórium által írásban kijelölt,képviseleti  
                            joggal felruházott tag önállóan  képviseli.A helyettesítés időtartama alatt tett   
                            intézkedésekről az elnök és a kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van.A  
                            kuratórium által kijelölt tag csak akkor járhat el a közalapítvány képviseletében,ha  
                            nincs az alapítóval olyan viszonyban,melynek alapján az alapító közvetlenül vagy  
                            közvetve a közalapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást  
                            gyakorolhat. 

 
 

3. A kuratórium elnöke:  Ritecz Erika Lengyeltóti-Pusztaszentgyörgy,Új sor 60. 
 

3.1. A kuratórium tagjai: Gazdagné Fulmer Judit Lengyeltóti,Petőfi S.u.1. 
              Dávid Jánosné Lengyeltóti, Petőfi S. u. 57. 
    Kóczián Lászlóné Lengyeltóti, Zrínyi u. 20. 
  

4.A kuratóriumi tagság megszűnik: 
 

a) a tag halálával, 
b) a tag lemondásával, 
c) visszahívással [Ptk. 74/C.§.(6)] 
d) a közalapítvány megszűnésével, 
e) a VII/1.1. pontban foglalt időtartam lejártával. 

 
     VIII. A kuratórium képviselete, bankszámla feletti rendelkezési jog 
 

1. A kuratórium elnöke egyszemélyben jogosult a közalapítvány képviseletére , önálló aláírásra. 
 
1.1. A bankszámla feletti rendelkezésre két tag: Ritecz Erika és Dávid Jánosné kuratóriumi tagok 

jogosultak együttesen. 
 
2. A kuratórium tagjai is jogosultak a közalapítvány képviseletére és cégjegyzésére. Az érvényes 

cégjegyzés úgy történik, hogy két kuratóriumi tag a cégszöveg alá együttesen a nevét írja. Az 
alapítvány képviseletére a kuratórium tagjai önállóan is jogosultak. 

 
IX. A kuratórium feladata 
 
- Tevékenyen közreműködik az alapítvány céljainak megvalósításában. 
- Ellátja a vagyon kezelését, biztosítja az alapítás céljaira való felhasználását. 



 4 

- A rendes gazdálkodás szabályainak a betartásával dönt a rendelkezésére álló összeg 
felhasználásáról, hasznosításáról, biztosítja a közalapítvány jogi képviseletét. 

     
     X. A kuratórium m űködése 
 

1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. A kuratóriumot az elnök 
hívja össze. A kuratórium összehívását a tagok is indítványozhatják – a tagok több, mint 2/3-
ának írásbeli indítványa alapján a kuratóriumot össze kell hívni. 
A meghívót a napirend közlésével legalább az ülés előtt 15 nappal meg kell küldeni a 
kuratórium tagjainak. 

 
A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok 2/3-a és 
az elnök jelen van. Minden tagot egy szavazat illet meg. A döntéseit nyílt szavazással egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  
 
                              A kuratórium ülésére meg kell hívni: 
 
                            -kuratóriumi tagokat 
                            -az ellenőrző testület tagjait tanácskozási joggal 
                            -az alapító képviselőjét tanácskozási joggal 
                            -eseti meghívottként tanácskozási joggal azon személyeket ,akik a napirendi pontok                          
                            tárgyalásához a kuratórium számára információval tudnak szolgálni vagy akiket  
                            az adott napirend érint. 
                            Zárt ülést a kuratórium akor rendelhet el,ha az ülés témája-jellegénél fogva-        
                            sértheti a személyiségi jogokat,vagy az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi  
                            rendelkezéseket.A kuratórium a zárt ülésen hozott döntéseket is köteles  
                            nyilvánosságra hozni-figyelemmel fentiekre is. 
 
 
                            A határozatképtelenség miatt  elhalasztott vagy félbeszakadt kuratóriumi ülést-            
                            változatlan napirenddel illetve a határozatképtelenség miatt meg nem tárgyalt  
                            napirenddel-legfeljebb 30 napon belül meg kell tartani,amelyről a kuratóriumi  
                            tagokat az eredeti ülésre szóló meghívóban előzetesen tájékoztatni kell.A  
                            határozatképtelenség miatt megismételt ülés az eredeti napirendi pontok  
                            tekintetében is csak abban az esetben határozatképes,ha a kuratórium tagjainak  
                            2/3-a és az elnök  jelen van. 
 
                            A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,aki vagy akinek  
                            közeli hozzátartozója (Ptk.685.§b.)pont),élettársa (együtt:hozzátartozója) a  
                            határozat alapján  
                            -kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 
                            -bármilyen más előnyben részesül,illetve a megkötendő jogügyletben egyébként  
                            érdekelt. 

 
 
2. A támogatási igényt írásban kell benyújtani a kuratóriumhoz. A kuratórium a döntést követő 30 

napon belül írásban értesíti az igénylőt a támogatásról, illetve annak elutasításáról. A 
kuratórium a döntéseiről nyilvántartást vezet, amelyben szerepel a döntés tartalma, időpontja, 
hatálya, illetve a döntést hozók aránya. 
A kuratórium döntéseit követően 15 napon belül írásban értesíti az érintetteket. 
 

       3./A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
                            -gazdálkodás irányainak a meghatározása, a közalapítvány vagyonával történő                         
                            gazdálkodás,döntés a pénzeszközök felhasználásáról,pályázatok kiírása,elbírálása 
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                            -éves pénzügyi-gazdálkodási terv ,költségvetés elfogadása 
                            -éves pénzügyi elszámolás,a Számviteli törvény szerinti éves beszámoló valamint a   
                            közhasznúsági jelentés elfogadása 
                            -a közalapítványhoz való csatlakozás elfogadása,visszautasítása, illetve elfogadás  
                            esetén megállapodás a csatlakozni kívánóval a támogatás elfogadásának a  
                            feltételeiről 
                            -a közalapítvánnyal esetleg munkaviszonyban álló személyek munkaviszonyának   
                            létesítésével,módosításával és megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala 
                            - nyilvántartások vezetése 
                            - gondoskodás a közalapítvány működésének,szolgáltatásai igénybevétele                       
                            módjának beszámolói közlésének nyilvánosságáról 
                            -a felügyelő szerv által előterjesztett kérdések megvitatása és eldöntése 
                            -döntés mindazon kérdésekben amelyeket a jogszabály vagy az alapító okirat a                    
                            kuratórium hatáskörébe utal. 
 
         4./A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni írásban,amely tartalmazza: 
 
                            -a kuratóriumi ülés helyét,idejét,az ülésen megjelent tagok nevét, a napirendeket és                        
                            a jelen lévő meghívottak felsorolását 
                            -az ülésen elhangzottak lényegét 
                            -határozatokat évente előlről kezdődő sorszámozással törve az ülés időpontjával 
                            -a határozatok tartalmát szó szerint valaint azok hatályát 
                            -a határozatra vonatkozó szavazás összesítését,nyílt szavazás során a személyek             
                            megjelölésével. 
 
                            A jegyzőkönyvet a levezető elnök valamint a kuratóriumi ülésen részt vevő –annak                       
                            kezdetén kijelölt és szavazással elfogadott-tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírásával           
                            hitelesíti.A jegyzőkönyveket évente külön összefűzve kell őrízni. 
 
                            A kuratórium jegyzőkönyveit, döntéseit,az ülések meghívóit, pályázati felhívásokat,                           
                            a közhasznúsági jelentést, éves beszámolóját valamint a közalapítvány             
                            működésével kapcsolatos egyéb iratokat a Lengyeltóti Városi Önkormányzat          
                            Polgármesteri Hivatalában őrzik és hivatali munkaidőben bárki  
                            megtekintheti,arról- költségtérítése mellett-másolatot készíthet.A betekintés iránti             
                            kérelmet legalább 3 nappal előbb kell a kuratórium elnökénekírásban  jelezni.A  
                            betekintés  a személyiségi jogokra vagy az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi         
                            rendelkezéseket nem sérthet. 
 
 
 
 
              5/Döntések közlése: 
 
                            A kuratórium döntéseit írásban,igazolható módon köteles az érintettekkel                 
                            közölni,az összes döntés nyilvánossára hozatalát a Lengyeltóti Városi          
                            Önkormányzat Polgármesteri Hivatalal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel  
                            vagy a helyi lapban történő megjelenéssel kell biztosítani. 
 
                            A közalapítvány működésének ,szolgáltatási igénybevétele módjának ,a beszámolók                
                            közlésének nyilvánossága érdekében a kuratórium az erre vonatkozó  
                            információkat, illetve a közalapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének és  
                            gazdálkodásának legfontosabb adatait, különös tekintettel a pályázati felhívásokra                          
                            ,a közalapítvány éves beszámolóját  és a közhasznúsági jelentését a helyi lapban  
                            hozza nyilvánosságra. 
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     XI. A kuratórium ellen őrző szerve 
 

1. Az alapító a kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 főből álló ellenőrző 
testületet hoz létre. Az ellenőrző testület tagjainak mandátuma 5 évre szól. 
Az ellenőrző szerv tagsága megszűnésére a kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó 
rendelkezések az irányadók. 
 

       2. Nem lehet  az ellenőrző testület  tagja illetve könyvvizsgálója az a személy,aki  
 
                            - a kuratórium elnöke vagy tagja , 
                            -aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló          
                            munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha   
                            jogszabály másként nem rendelkezik továbbá 
                            - aki a cél szerinti juttatásból részesül (kivéve a bárki által igényelhető nem  
                            pénzbeni szolgáltatásokat) , továbbá 
                            - az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.  
             
         3./  Az ellenőrző testület  tagja  
 
     -  a kuratórium ülésén részt vehet, 
                            - a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet,  
                            - a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja 
                            - pénzkezelési,utalványozási rendjét áttekintheti  
                            - célvizsgálatot folytathat ,ha a közalapítvány céljainak a megvalósulását   
                             illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja, 
                            - véleményezi az éves beszámolót,közhasznúsági jelentést 
                            -évente egyszer beszámol tapasztalatairól az alapítónak. 
 
 
 

4 ./Az ellenőrző testület elnöke: Horváth Vaskó Tiborné Lengyeltóti, Fonyódi u. 
 

4.1. Az ellenőrző testület tagjai: Mátrai Gabriella Hács, Dózsa Gy. u. 9. 
              Szabóné Kiss Ágnes Lengyeltóti, Kaposvári u. 23/b. 
 
XII. Az ellenőrző testület működése 
 
1. Az ellenőrző testület csak minden tagja részvétele esetén határozatképes; és   valamennyi 

határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. 
 
1.2. Az ellenőrző testület évenként ellenőrzi az alapítvány gazdálkodását mid szervezeti,  

mind szakmai szempontból. Jelentését a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles     az 
alapító részére megtenni. 
 

                            Az ellenőrző testület szükség szerint,de legalább évente két ülést tart.Az ülést az                        
                            elnök hívja össze írásban a napirend és a hely,időpont megjelölésével legalább  
                            nyolc nappal az ülés előtt.Szükség esetén az ok megjelölésével az elnök soron kívüli  
                            ülést is összehívhat rövid úton ( telefon,fax,e-mail stb.).Rendkívüli ülés                        
                            összehívását bármely tag kezdeményezheti,melynek az elnök 15 napon belül köteles  
                            eleget tenni. 
 
                            Az ülés legalább két tag jelenléte  esetén határozatképes,két tag esetén döntése                    
                            egyhangú lehet.Döntéseit nyílt szavazással hozza,egyszerű szótöbbség  
                            mellett.Működése részletes szabályait ügyrendje tartalmazza. 
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   2./ Az ellenőrző testületi tagság megszűnik: 
 
                            -a tag halálával 
                            -lemondással 
                            -alapító általi visszahívással 
                            -határozott idő lejártával 
                            -a közalapítvány megszűnésével. 
 
  

 
XIII. Záró rendelkezések 
 
1. Az alapítvány megszűnése esetén az alapító vagyon – a hitelezők kielégítése után –   
    visszakerül az alapítók tulajdonába, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához      
    hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 

      2. A közalapítvány vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségi szabályaira az 1997.   
    évi CLVI. törvényben foglaltak az irányadók. 
 

      3. A közalapítványt a Somogy Megyei Bíróságnál kell nyilvántartásba vetetni. 
 
 4. Ebben az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári     
     Törvénykönyve 74A. – 74/G.§.-ait, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.    
     évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
5. A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok ( kuratórium döntései,      

          éves beszámoló, stb. ) a közalapítvány székhelyén megtekinthetők. 
  
 
Lengyeltóti, 2011……………… 
     
         Zsombok Lajos  
         polgármester          

 
 
 
Záradék: 
A „LÁZ Közalapítvány” fenti, egységes szerkezetű alapító okiratát Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ……./2011 (………….)sz. határozatával elfogadta. 
 
 
 
         Zsombok Lajos   
                   Polgármester 
 
 
 
Szerkesztettem és ellenjegyzem:Lengyeltóti, 2011…………….. 


