
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT
a Nagyhegyesi „Tündérkert” Közhasznú Alapítvány létrehozásáról

!•§

Az alapítvány alapítói:

Bajusz Andrásné 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 35. sz. alatti lakos 
Kovácsné Biri Irma 4064 Nagyhegyes, Bercsényi u. 11. sz. alatti lakos 
Czellárné Vas Ágnes 4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 14. sz. alatti lakos 
Keller Ilona 4064 Nagyhegyes. Bem J. u. 14. sz. alatti lakos 
Daru Sándorné 4064 Nagyhegyes, Dózsa György u. 2/A. sz. alatti lakos

2-§

Az alapítvány neve:

Nagyhegyesi „Tündérkert” Közhasznú Alapítvány

3 -§

Az alapítvány székhelye:

4064 Nagyhegyes Kossuth utca 30/a.

4 -  §

Az alapítvány jellege:

(1) Az alapítvány közhasznú szervezetként működik, javára minden belföldi és külföldi 
természetes és jogi személy, bármilyen magyarországi és külföldi közösség adományozhat, 
illetve az alapítványi célok megvalósulásához adományokkal kapcsolódhat. Az adományok 
elfogadásáról a kuratórium dönt.

(2) Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány a gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Az 
alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány nem állít országgyűlési, helyi 
önkormányzati képviselőt, képviselők támogatását kizárja tevékenységéből.

5 -  §

Az alapítvány célja:

(1) Az alapítvány célja az óvodai nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
elősegítése.
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(2) Ezen belül a Nagyhegyesi Óvoda működéséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, így 
különösen játékok, sportszerek beszerzése, neveléshez szükséges eszközök körének bővítése, 
az óvoda épülete és udvari játékok karbantartásához, fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök 
előteremtése.

(3) Az óvoda működéséhez szükséges személyi feltételek javítása, ezen belül az európai 
szintű nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint az iskolai életre 
való felkészítés biztosítása.

(4) A gyermekek kiegyensúlyozott személyiség fejlődése érdekében a szülők és az óvoda 
pedagógusok egymást segítő, megbecsülő nevelőpartnerré válásának elősegítése. Az óvodai 
tevékenység bővítését szolgáló programok szervezése, lebonyolítása, így különösen: vízhez 
szoktatás, zeneóvoda, évszakos kirándulások, nyári táborozások, gyermeknap, színház 
látogatások, jeles napok „zöld napok” rendezvényeinek szervezése (állatok világnapja: 
állatkerti séták, stb. takarítási világnap, madarak, fák napja: fák ültetése, azok gondozása, víz 
világnapja).

(5) Az alapítvány további céljai:

a) óvodai újság megjelentetése negyedévenként,
b) óvodai jelmezek, bábok kölcsönzése,
c) gyermekek által készített képeslapok árusítása,
d) óvónők által készített játékok árusítása gyermeknapra,
e) „OVI-TURI” a hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládos szülők gyermekei javára,
f) bizományba átvett játékok, könyvek árusítása .Jeles napokon” (karácsony, gyermeknap,

stb.),
g) szabadidős tevékenységek alkalmával készült gyermekmunkák árusítása (pl. „kézműves” 
tevékenység termékei, dramatikus játékok előadása),
h) alapítványi bál szervezése,
i) belépőjegyek, tombolák árusítása a gyermekeknek szervezett műsorok alkalmával.

(6) Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

a) Az alapítvány a közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

b) A fenti közfeladatok ellátását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontja írja elő.

6-§

Időtartam:

(1) Az alapítvány határozatlan időtartamra jött létre.
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Az alapítvány alapítói vagyona:

(1) Az alapítvány vagyona 100.000.- Ft, azaz százezer forint készpénz, amelyet az alapítók a 
Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezetnél az alapítvány nevén vezetett, elkülönített 
számlán helyeznek el az alábbi megoszlásban:

Bajusz Andrásné: 20.000.- Ft,
Kovácsné Biri Irma: 20.000.- Ft,
Czellárné Vas Ágnes: 20.000.- Ft,
Keller Ilona: 20.000.- Ft,
Daru Sándorné: 20.000.- Ft.

7. §

8 - §

Az alapítvány vagyonának felhasználása:

(1) Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító rendelkezése szerint, továbbá az 
alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott 
feltételek szerint a Kuratórium dönt. Az alapítvány vagyonát kizárólag a céljai elérése 
érdekében lehet felhasználni. Az alapítvány vagyona az alapítványi célok megvalósítása 
érdekében teljes mértékben felhasználható. A vagyon felhasználása során a kuratóriumnak 
elsősorban a célhoz kötöttség kérdésében, majd az arányosság kérdésében, majd pedig a 
vagyonfelliasználás megfelelősége kérdésében kell döntést hoznia.

(2) Az alapítvány vagyona felhasználható az alapító okiratban meghatározott megvalósítására, 
az alapítvány működési költségeinek fedezésére.

(3) Az alapítvány az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítása érdekében kizárólag az 
ahhoz szükséges mértékig gazdasági és vállalkozói tevékenységet folytathat, mely 
tevékenységhez a Kuratórium egyhangú hozzájárulása szükséges. A szervezet cél szerinti és a 
vállalkozói tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

(4) Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapít 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

9-§

Az alapítvány szervezete, működése, a Kuratórium:

(1) Az alapítvány ügyvezető szerve az öttagú Kuratórium. A kuratórium tagja csak 
természetes személy lehet. A kuratórium tagjainak állandó belföldi lakóhellyel kell 
rendelkeznie. A Kuratórium tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el, kizárólag igazolt 
költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.
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(2) A Kuratórium elnöke: Dézsiné Székelyhídi Zsuzsanna 4064 Nagyhegyes, Nyugati u. 32. 
sz. alatti lakos.

(3) A Kuratórium tagjai:

Nagyné Csapó Erzsébet 

Molnár Péter 

Cseke Tamás 

Buczi Zoltán János

4064 Nagyhegyes, Zrínyi u. 12. sz. alatti lakos 

4064 Nagyhegyes, Hunyadi u. 19. sz. alatti lakos 

4064 Nagyhegyes, Bem József u. 9.

4064 Nagyhegyes, Tulipán u. 11/c.

(4) A Kuratóriumi tagság a felkérés elfogadásával határozatlan időre jön létre. Megszűnik a 
kuratóriumi tagság a kuratóriumi tag halálával, a kuratóriumi taggal szembeni kizárási, 
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, a kuratóriumi tag lemondásával, a kuratóriumi tag 
visszahívásával, vagy a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő' korlátozásával. A kuratórium tagjait az alapító abban az esetben 
hívhatja vissza, amennyiben az alapítványi cél megvalósítását közvetlen módon 
veszélyezteti. A teljes kuratórium, vagy annak egyes tagjai egyenként is visszahívhatnak. A 
visszahívás esetén az alapító az erről szóló alapítói határozatot teljes bizonyító erejű 
magánokiratban foglalva írásban közli az érintettel, vagy a teljes kuratóriummal. Ezekben 
az esetekben a Kuratórium tagjai egyszerű szótöbbséggel tett javaslatát figyelembe véve az 
alapítvány tevő nevezi ki az új tagot.

(5) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem leltet a kuratórium 
tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. A 
kuratóriumnak a tagja csak nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratórium tagja az ebbéli 
feladatait személyesen köteles ellátni. Nem leltet kuratóriumi tag, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet kuratórium tagja olyan 
szentély sent, akit e foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a szentély, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
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 az egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. Nem lehet a kuratórium tagja aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli 
más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban ált, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a 
létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve az 
előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig amely 
jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 
és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság 
jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság 
üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy 
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetné! is betölt.

(6) A Kuratórium kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

a) rendelkezés az alapítvány vagyonáról, döntés a befolyt pénzeszközök felhasználásáról
b) elfogadja az alapítványhoz való csatlakozást, megállapodik annak feltételeiben
c) éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.

(7) A Kuratórium feladata:

a) vagyonkezelés,
b) az alapítványi célok megvalósítását szolgáló pályázatok kiírása és azok elbírálása,
c) lehetséges támogatók tájékoztatása az alapítvány létéről és céljairól,
d) jogszabályok szerinti nyilvántartások és könyvek vezetése,
e) nyilvántartás vezetése, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, a 
döntést ellenzők és támogatók számaránya megállapítható,
f) a vezetőszerv döntéseinek az érintettekkel való közlése és a döntés székhelyen való 
kifüggesztéssel való nyilvános közzététele.

(8) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, abból saját 
költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokba a 
Kuratórium elnökének hozzájárulásával bárki az alapítvány székhelyén betekinthet és az 
alapítvány közhasznú szolgáltatásait igénybe veheti.

(9) A Kuratórium működése:

a) A Kuratórium döntéseit ülésein egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes, ha legalább 
4 tag jelen van. A kuratórium ütései nyilvánosak.

b) A határozatképességet minden egyes határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha 
valamely kuratóriumi tag valamennyi kérdésben nem szavazhat, úgy őt az adott határozat 
meghozatala során a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni, 
mintha nem is létezne

c) A közhasznú szervezet éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához 
egynemű szavazat kell. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább négy 
alkalommal össze kell hívni. A Kuratóriumi ülés összehívására az elnök köteles írásban, 
napirend közlésével oly módon, hogy a Kuratórium tagjai a meghívót a Kuratóriumi ülést 
megelőzően legalább 3 nappal megkapják.
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d) A kuratóriumi ülés meghívójának tartalmaznia kel! az alapítvány nevét és székhelyét, az 
ülés idejének és helyszínének a megjelölését, valamint az ülés napirendjét, mely utóbbit 
olyan részletességgel kell a meghívóban feltüntetni, hogy a kuratórium tagjai a tárgyalni 
kívánt témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák. A kuratóriumi ütés meghívóját 
írásban kell elkészíteni, s azt igazolható módon kell közölni az érintettekkel , mégpedig a 
személyes átvétel esetén írásbeli elismervény készítésével, a postai kézbesítés esetén pedig 
tértivevény útján.

e) A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet 
az ülésen jelenlévő jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott két tag ír alá.

f) A határozatok meghozatalánál nem szavazhat akit a határozat kötelezettség, vagy 
felelősség alól mentesít, vagy az alapítvány terhére másfajta előnyben részesít, akivel a 
határozat alapján szerződést kell kötni, akivel szemben a határozat alapján pert kell 
indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem tagja, 
vagy alapítója, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(10) Megszűnik a kuratóriumi tagság a kuratóriumi tag halálával, a kuratóriumi taggal 
szembeni kizárási, összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, a kuratóriumi tag lemondásával, 
a kuratóriumi tag visszahívásával, vagy a kuratóriumi tag cselekvőképességének a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

(11) A kuratórium tagjait az alapító abban az esetben hívhatja vissza, amennyiben az 
alapítványi cél megvalósítását közvetlen módon veszélyezteti. A teljes kuratórium, vagy 
annak egyes tagjai egyenként is visszahívhatóak. A visszahívás esetén az alapító az erről 
szóló alapítói határozatot teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalva írásban közli az 
érintettel, vagy a teljes kuratóriummal.

10. §
Belső szabályzat

(1) A kuratórium elnöke köteles nyilvántartást vezetni a kuratórium döntéseiről, 
amelyekből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, ha lehetséges, személye megállapítható.

(2) A kuratórium döntéseit az elnök az érintettekkel ajánlott levélben, a nyilvánossággal a 
szervezet faliújságján, szórólapján közli.

(3) A kuratórium elnöke előzetes bejelentés után bárki számára biztosítja az iratokba való 
betekintési jogot.

(4) A szervezet működésének, szolgáltatási igénybevételének módját és beszámolóit 
faliújságon, szórólapon, stb. hozza nyilvánosságra.
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Alapító okirat módosítás

(1) Az alapítvány alapító okiratának módosítására az alapítvány alapítói jogosultak.

12. §

Az alapítvány képviselete, aláírási jogosultság:

(1) Az alapítvány képviseletére a Kuratórium valamennyi tagja önállóan jogosult. Harmadik 
személyekkel szemben és hatóságok előtt köteles a Kuratóriumi többségi véleményét 
képviselni.

(2) A bankszámla feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke a Kuratórium bármely más 
tagjával együttesen jogosult.

11. §

13 . §.

A felügyelő bizottság

(1) Az alapítvány éves bevétele várhatóan az ötmillió forintot nem haladja meg.

(2) Felügyelő bizottság esetleges létesítése során a Polgári Törvénykönyv harmadik 
könyvének VII. fejezetében foglalt valamennyi szabály maradéktalan betartásával kell 
eljárni.

14 . §

Az alapítvány megszűnése:

(1) A Bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a Kuratórium tevékenységével az alapítvány 
célját veszélyezteti és az alapító a bíróság felhívása ellenére a kijelölést nem vonja vissza és 
nem jelöl ki más kezelő szervet.

(2) Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az 
alapítókat illeti meg, akik a Kuratórium javaslatait figyelembe véve kötelesek azt a megszűnt 
alapítvány céljához hasonló célra fordítani.

15 . §

A nyilvántartás:

(1) Az alapítvány a Debreceni Törvényszéknél történő bejegyzéssel válik jogi személlyé.
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Jogszabályok:

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai irányadóak.

Debrecen, 2015. február 26.

16. §

alapító
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alapító
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alapító
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alapító

Záradék

Dr. Vass Gergely 4025 Debrecen, Tóth Árpád u. 4. szám alatti székhelyű ügyvéd -  mint a Nagyhegyest 
„Tündérkert” Közhasznú Alapítvány jogi képviselője - igazolja, hogy a létesítő okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 5. §, 8. §, 9. §,, 10. §, 11. §., 12. §, 13. §, 
15. §, és 16 §-ainak változása adott okot.

Debrecen, 2015. február 26.
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