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Közalapítvány adataiban a következő változás átvezetését:
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vett Sámsonkertért §

Az alapítvány képviselőjének neve és lakóhelye:
Kegyes Ferenc, 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Sújtás u. 6.
Nagy Erzsébet (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 31.) képviseleti joga törölve.
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Az alapítvány kezelő szerve tagjainak neve és lakóhelye:
Polgármesteri Eávstala
- Kegyes Ferenc, 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Sújtás u. 6,
Erk:
- Bíró Attila, 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Maláta u. 19.
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- Halász Zoltán, 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Sikátor u. 5. 1 -Wíí
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- Kegyes Ferencné, 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Sújtás u. 6
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- Nagy Gabriella, 4026 Debrecen, Honvéd u. 21.
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Nagy Erzsébet elnök (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 31.), Pallósné Bodnár Erika (4251
Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 83.), Tóthné Polgár Ibolya (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,
Szűcs u. 108.) , Kincsesné Kirtyán Mária (4251 Hajdúsámson, Radnóti u. 23.) és Lévainé Szilágyi
Erzsébet (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 69.) kuratóriumi tagok neve és lakóhelye
törölve.
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2009, április 6.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Debreceni ítélőtáblának címzett, de a
Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnál 3 példányban előterjesztendő fellebbezésnek van helye, Az
ítélőtábla előtti eljárásban az ügy érdemében hozott végzés ellen fellebbezést előterjesztő fél
számára a jogi képviselet kötelező.
Indokolás:
A kérelmező az alapítvány képviseletében és a kuratórium személyi összetételében történt változás
átvezetését kérte. Az eljárás során becsatolta az új képviselő és a kuratórium új tagjainak a tagság
elfogadására és a jogszabályban meghatározóit követelményekre vonatkozó nyilatkozatát, a
változásokról rendelkező alapítói döntést és az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét, [12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 2. sz. melléklet]
A bíróság megállapította, hogy az alapító okirat módosítása egyrészt indokolt, másrészt sem az
alapítvány nevének, sem céljának, sem vagyonának sérelmével nem jár. [Ptk. 74/B.§ (5) bekezdés]
A megváltozott adatok átvezetéséről a bíróság a Ptké. 91/A.§ (2) és (5) bekezdése alapján
rendelkezett.

D e b r e c e n / 2009. június 15.
Dr. Klémán Anna sk.
megyei bírósági titkár

•--

/••• -

t*pf1;

a kiadmány hiteléül
- kiadó A£

'

r

r

„SAMSONKERTERT" KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

„SAMSONKERTERET" KÖZALAPÍTVÁNY
- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA
Lakóhelyünk Hajdúsámson város - melynek mindennapi élete, kulturális és gazdasági
fejlődése nagymértékben befolyásolja a mindennapjainkat. Dinamikus fejlődésének további
elősegítése

és

bizonyos

közfeladatok

ellátása érdekében a

Hajdúsámson

Város

Önkormányzatának Képviselő Testülete a 384/2004. (VIII. 18.) oh. sz. határozata alapján az
alábbi
közalapítványt
hozza létre:
1.) A közalapítvány neve:
„SÁMSONKERTÉRET" KÖZALAPÍTVÁNY
2.) A közalapítvány székhelye:
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
3.) A közalapítvány jogi személy. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, a szervezete a politikai pártoktól és szervezetektől független. Tevékenysége során
politikai páitokat nem részesít anyagi támogatásban,
Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a hatályos jogszabályok
alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A közalapítvány, illetve szerveinek és alkalmazottainak tevékenysége nyilvános. Annak
tevékenységét, gazdálkodásának eredményeit, a kuratórium és a felügyelő bizottság döntéseit
bármely magyar állampolgár vagy adományozó személy megismerheti. Az ehhez kapcsolódó
okiratokról feljegyzést készíthet, illetve a közalapítványtól másolatot kérhet.
4.) A közalapítvány célja az, hogy közreműködjön az itt élő emberek „anyagi és szellemi
életkörülményeinek" javításában, az épített és a természetes környezet megóvásában.
Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt önkormányzati feladatok ellátása érdekében
folytatja, ennek keretében az alapítvány az alábbi települési önkormányzati feladat ellátási
kötelezettség

körébe tartozó

közfeladatokat

kívánja ellátni: a településfejlesztés, a

településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és a csapadékvíz

elvezetés, a csatomázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és
településtisztaság

biztosítása;

az

óvodáról,

az alapfokú nevelésről, oktatásról, az

egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás;

a

közösségi

tér

biztosítása:

közművelődési, tudományos,

művészeti

tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a
biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Ezen feladatok ellátása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
•

szociális háló erősítése keretében a betegek és idősek ellátása, besegítés, adományok
gyűjtése, stb,

•

egészségmegőrzés keretében különösen az egészséges életmód közösségi feltételeinek
megteremtése, parlagfű és más gyomnövények irtása, tömegsport támogatása,
előadássorozat szervezése az egészséges életmódról, drogról, stb.

• oktatás, közművelődés, közösségi élet keretében különösen az iskoláskorúak
korrepetálása, felkészítése a továbbtanulásra, felnőttképzés támogatása, ehhez a
közösségi tér biztosítása, rendezvények szervezése, stb.
•

a közbiztonságjavítása és védelme érdekében különösen a polgárőrség működésének
erkölcsi és anyagi támogatása, ez irányú tanfolyamok támogatása.

• a településrendezés érdekében közműhálózat fejlesztése, infrastruktúra kiépítése, a
meglévő megóvása és fejlesztése, stb.
5.)

A

közalapítvány

alapítója

és

adományának

összege:

Hajdúsámson

Város

Önkormányzatának Képviselő Testülete (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám) a
közalapítványt 250.000.- Ft, azaz kettő százötvenezer forinttal hozza létre.
Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban meghatározott összeget az alapító
okirat aláírását követő 3 napon belül a Hosszúpályi és Vidéke Takarékszövetkezetnél
nyitandó bankszámlán helyezi el.
6.) A közalapítvány induló vagyona: Az alapító által adományozott 250.000.- Ft, azaz
kettőszázötvenezer forint.
7.) A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni
adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

A közalapítvány kezelője visszautasíthatja azi az adományt, amelynek az elfogadása a
közalapítvány érdekeit sérti, illetve nincsen összhangban az alapítványi célokkal.
8.) A közalapítvány az induló vagyon növelése érdekében különböző pályázatokat adhat be
más szervezetekhez és intézményekhez. Eredményes pályáztatás esetén a támogatási
összegeket csali a közhasznú tevékenységére fordíthatja, az esetleges támogatás összege a
közalapítvány fenntartási céljaira nem használhatóak fel.
9.) A közalapítvány - - korlátlan felelősséggel nem járó -- vállalkozói tevékenységet a
közhasznú céljainak elősegítése érdekében, azokat azonban nem veszélyeztetve folytathat. A
vállalkozói tevékenység eredményét teljes egészében a közalapítvány céljainak elérésére kell
fordítani.
10.) Az alapítványi célokra közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható
term észét ben i adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. Az értékesítésből befolyó
összeget az alapítvány céljaira kell fordítani.
11.) Az alapítvány szervezete:
Az alapítvány kezelője az Alapítványi Kuratórium. Az alapító az alábbi - köztiszteletben álló
-személyeket kéri fel a kuratóriumi tagságra 2010. december 31. napjáig:

- Kegyes Ferenc Hajdúsámson, Sámsonikert. Sújtás u. 6. sz. alatti lakos, a kuratórium elnöke,
- Bíró Attila Hajdúsámson, Sámsonikert, Maláta u. 19. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag,
- Halász Zoltán Hajdúsámson. Sámsonikert, Sikátor u. 5. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag,
- Kegyes Fercncnc Hajdúsámson, Sámsonkert, Sújtás u. 6. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag,
- Nagy Gabriella Debrecen, Honvéd u. 21, sz. alatti lakos, kuratóriumi tag.
Az alapítvány általános képviselője a kuratórium elnöke, aki önállóan jogosult annak
képviseletére és különféle jognyilatkozatok tételére harmadik személyek

irányában.

Meghatározott ügyekben ezen képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással a kuratórium bármelyik tagjára átruházhatja.
A bankszámla feletti rendelkezés joga az elnököt csak valamelyik kuratóriumi taggal együtt
illeti meg.
12.) A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommá] tartja. Az
ülést az elnök hívja Össze úgy, hogy az ülés időpontját megelőzően legalább 15 nappal, a

napirendi pontok megjelölésével, írásban értesíti arról a kuratórium összes tagját, illetve
szükség esetén az egyéb érdekelteket.
Az ülés akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább három ío jelen van,
A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbséggel
hozza, esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Minősített többségű
határozathozatalra csak a jelen alapító okiratban meghatározott esetben van szükség.
A kuratórium ülésein a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.
13.) A kuratóriumi ülésekről és a szavazásról részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
•

ajelenlévök nevét és döntést a határozatképesség kérdésében,

• a napirendi pontokat,
• az ülés menetét,
• a kuratóriumi tagok szavazatát.
• a született határozatok pontos szövegéi,
• a jegyzőkönyvet hitelesítő két kuratóriumi tag aláírását.
A kuratórium elnöke köteles az ülésen született határozatokról „Határozatok könyvet"
vezetni, amelyben fel kell tüntetni a kuratóriumi döntés tartalmát, időpontját, hatályát és
személyre szólóan a tagok által leadott szavazatokat (igen - nem - tartózkodás)
14.) A kuratórium csak a közalapítvány céljainak az elérését elősegítő olyan írásbeli
pályázatot támogathat, amelyben a pályázó konkrétan megjelöli a támogatással elemi kívánt
célt, az ehhez felhasználandó különböző forrásokat és a „Támogatási szerződésben"
kötelezettséget vállal a támogatás összegének felhasználása vonatkozásában az utólagos
szoros elszámolásról.
A kuratórium az érintettekkel a döntését írásban köteles közölni, mellékelve az adott ügyben
született határozat egyszerű másolatát is,
A kuratórium folyamatosan és utólagosan - a pályázatban és a „Támogatási szerződésiben
rögzített feltételek alapján - - a kijelölt tagja útján köteles ellenőrizni a támogatások
felhasználását. Eltérő felhasználás, vagy elszámolás hiányában köteles intézkedni a támogatás
összegének pályázó által történő visszatérítése iránt.
15.) A kuratóriumi ülések között az alapítvány működéséhez szükséges döntések meghozatala
és a kuratóriumi döntések végrehajtása a képviseleti joggal felhatalmazott kuratóriumi elnök.

illetve a kijelölt tagok kötelezettsége, akik erről utólag írásban kötelesek a kuratórium felé

beszámolni.
Az alapítvány tárgyévi működéséről és gazdálkodásának fontosabb adatairól a kuratóriumnak
2004. évtől kezdődően minden tárgyévet követő év március 31. napjáig „Éves jelentés"-: kell
készíteni, amelyet köteles az alapító számára megküldeni, illetve annak tartalmát közlemény
útján nyilvánosságra hozni,
A kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módja:
A kuratórium döntéseiről az érintetteket tértivevényes ajánlott postai küldeményben
értesíti, a döntést követő legkésőbb 15 napon belül
A kuratórium döntéseit, azok meghozatalától számított legkésőbb 15 napon
belül, Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzője útján, a
hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel, továbbá a Sámsoni Hírlap c.
önkormányzati

havilap

következő

számában

történő

megjelentetéssel

hozza

nyilvánosságra.
Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje:
Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezeti iratokba bárki betekinthet, erre
irányuló kérelmét írásban kell eljuttatnia a kuratórium elnökéhez, aki a kérelem
beérkezését követő 30 napon belüli időpontra írásban értesíti a kérelmezőt, a
betekintés pontos helyének és időpontjának megjelölésével. Az iratbetekintésről a
kuratórium elnöke köteles nyilvántartást vezetni.
Az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételének módja;
Az alapítvány működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó
kérelmeket az érintettek írásban kötelesek eljuttatni a kuratórium elnökéhez, írásbeli
beadványukban a kérelmet pontosan megjelölniük, továbbá elő kell terjeszteniük az
azt alátámasztó indokolást, a kérelem tényállási körülményeit. Az elnök a beadványokbeérkezését követő 30 napon belül, legfeljebb egy alkalommal. 15 napos póthatáridő
tűzésével hiánypótlásra

hívhatja fel a kérelmezőket, amennyiben beadványuk a

konkrét kérelmet, indokolást, tényállási körülményeket nem tartalmazza.
Az elnök a kérelmeket a legközelebbi kuratóriumi ülés elé terjeszti határozathozatal
végett. A kérelmeket a kuratórium tagjai részére a kuratórium ülésére szóló
meghívóval együtt kell eljuttatni.
Az alapítvány beszámolói közlésének nyilvánossága:
A kuratórium az alapítvány beszámolóit Hajdúsámson Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal jegyzője útján, a hivatal hirdetőtáblájára történő, legalább 30
napra történő kifüggesztéssel, továbbá a megyei napilap, valamint a Sámsoni Hírlap c.

Önk ormán yzati

havilap

aktuális

számában

történő

megjelentetéssel

hozza

nyilvánosságra.
A kuratórium a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni és
gazdálkodásának legfontosabb adatait a fentiek szerint nyilvánosságra kell hoznia.
16.) A kuratórium kizárólagos döntési, hatáskörébe tartoznak az alábbi, kérdések:
•

döntés az alapítványhoz benyújtott pályázatok támogatásáról

•

az alapítványt terhelő 25.000.-Fí-ot meghaladó működési költség kifizetése

•

az alapítvány éves gazdálkodási jelentésének és mérlegének megállapítása

•

döntés az alapítvány vállalkozási elveiről és konkrét vállalkozásairól

•

döntés az adomány visszautasításáról

•

és minden olyan döntés meghozatala, amelyet a kuratórium a hatáskörébe von.

17.) A kuratóriumi szavazások során az a tag
•

aki a támogatást igénylővel közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b) pont) vagy élettársi
viszonyban van,

•

valamilyen kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne,

•

bármilyen másfajta előnyben részesülne,

a határozathozatalban nem vehet részt.
Az ilyen kapcsolat fennállását az érintett tag köteles bejelenteni. Ha a kapcsolat fennállása
tekintetében vita merül fel, akkor a tag szavazásból történő kizárásáról a kuratórium többi
tagja egyszerű többséggel dönt.
Az összeférhetetlenség szabályozása:
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,
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, áld 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 tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
18.) A kuratóriumi tagság megszűnhet
• lemondással.,
• a tag halálával és
• a tag visszahívásával.
Ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést
visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki.
Azok helyére akiiének a kuratóriumi tagsága bármely okból megszűnik, az alapító 30 nap alatt
új tagot köteles jelölni.
19.) A közalapítvány kuratóriumának ellenőrzésére az alapító 3 tagú Felügyelő Bizottságot
hoz létre, amelynek tagjai:
- Tóth Imre Zsolt Hajdúsámson, Sámsonikert, Sikátor u. 2. sz. alatti lakos, bizottsági elnök;
- Lisztes Tímea Hajdúsámson, Sámsonikert, Hold u. 2. sz. alatti lakos, tag
- Serbán Zsolt Debrecen. Halász u. 9. sz. alatti lakos, tag.
Nem lehet a bizottság tagja vagy elnöke az a személy aki
a.) a kuratórium tagja vagy elnöke,
b.) a közalapítvánnyal a jelen bizottsági tisztségen kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkajogi vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c.) a közalapítvány célja szerinti juttatásból részesül, illetve
d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
20.) A Felügyelő Bizottság a tevékenysége során köteles figyelemmel kísérni a közalapítvány
kuratóriumának munkáját, a kuratórium határozatait abból a szempontból, hogy azok a
jogszabályoknak és az alapító okiratban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e vagy sem.
A bizottság a kuratórium egész éves tevékenységéről és annak „Éves jelentése*'- ről minden
év április 30. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni és azt az alapítónak megküldeni.
21.) A Bizottság a döntéseit minden esetben írásban, egyszerű szótöbbséggel hozza, azonban
a döntéshozatalhoz a bizottság mindhárom tagjának az állásfoglalása szükséges.
A döntéseknél., illetve a jelentéseknél az esetleges ellenszavazatot is fel kell tüntetni.

A különvéleménnyel rendelkező tag jogosult ezen véleményét a bizottsági döntéshez csatolni.
A bizottság a tevékenysége során - a szükséghez mérten - külső szakértő munkáját is igénybe
veheti.
A bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik A bizottsági tagsági viszony
ugyanolyan esetekben szűnhet meg mint a kuratóriumi tagság és ebben az esetben az alapító
köteles 30 nap alatt új bizottsági tagot jelölni.
22.) Az alapítvány megszűnése vagy megszüntetése esetén az esetleges hitelezők kielégítése
után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. aki azonban azt köteles a jelen alapítvány
céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
23.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Haj d ú s á m s o n, 2009. április 7.
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