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Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
DEBRECENT
Apk.60.895/1996/18. szám
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A megyei bíróság elrendeli a 895, szám alatt nyilvántartásba vett Hajdúsámson Fejlődéséért
Közalapítvány adataiban a következő változás átvezetését:
HA.TOÜSÁM50S VÁROS

Az alapítvány képviselőjének neve és lakóhelye:
Pap Gábor, 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 34.

Polgármesteri Hivatala_
-Szám:

Dr. Forgó Klára (4251 Hajdúsámson, Hársfa u, 3.) képviseleti joga

pv
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Erk.:

Mell '

Az alapítvány kezelő szerve tagjainak neve és lakóhelye Tarné Hajdú
a változatlanul hagyása mellett:
- Pap Gábor, 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 34.
- Dandé Lászlóné, 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 70.
- Emődyné Nagy Piroska, 4251 Hajdúsámson, Damjanich u. 2.
- Deczki Istvánné, 4251 Hajdúsámson, Toldi u. 2.

áfa pék—

Dr. Forgó Klára (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3.), Papp Ferenc (4251 Hajdúsámson, Diósvár
0189/5), Gállá János (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 25.) és Fekete Sándor (4251 Hajdúsámson,
Zsák u. 10.) kuratóriumi tagok neve és lakóhelye törölve.
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2009. május 18.
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 fé!
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 tagjaínak a tagság
elfogadására és a jogszabályban meghatározott 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 nern 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. május 27.
Dr. Klémán Anna sk.
megyei bírósági titkár
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„HAJDUSAMSON FEJLŐDÉSÉÉRT" 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 4/1996. (III.12.) Oh. sz határozata alapján az alábbi

közalapítványt
hozza létre:
L) A közalapítvány neve:
„ HAJDÚSÁMSON FEJLŐDÉSÉÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
2.) A közalapítvány székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám.

3.) A közalapítvány jogi személy. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, a szervezete a politikai pártoktól és szervezetektől független. Tevékenysége során
politikai páitokai nem részesít anyagi támogatásban.
Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a hatályos jogszabályok
alapján a helyi önkormány zárnak kell gondoskodnia.
A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban
Khtv.) 3-4, §-aiban előírtaknak megfelelve közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy
egyebek mellett a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény 8. §-ában:
valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezetében meghatározott
helyi Önkormányzati közfeladatok támogatása révén közhasznú tevékenységet lát el. amely
megfelel a törvény 26. § c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az
alábbiaknak:
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskornak gondozása.
5. kulturális tevékenység.
6. kulturális örökség megóvása,
9. környezetvédelem,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
l

A Közalapítvány e közcélok megvalósítása érdekében fejti ki közhasznú tevékenységét.
A közfeladatok ellátása során az azok jogalapját jelentő törvény (jogszabály) és annak
szakaszai pontos megjelölése: A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évj LXV. törvény 8. §
(1) bekezdése, (5) bekezdése és a Polgárőrségről szóló 2006. LIL törvény 6. § (4) bekezdése.
Az alapítvány mint közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybe vételéről a kuratórium
önállóan dönt, továbbá ilyen irányú határozat meghozatalát bárki írásban kérelmezheti a
kuratóriumhoz címezve, és a kuratórium elnöke a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb
60 napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni, és a kérelem ügyében döntést hozni.
A határozatról az érintettet a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban
tájékoztatni kell.
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.
Az iratbetekintés rendje: Az alapítván}- iratai nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. Ilyen
irányú kérését bárki írásban terjesztheti elő a kuratóriumhoz címezve, és a kuratórium elnöke
a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles a kért iratbetekintést
lehetővé tenni.
4.) A közalapítvány célja az, hogy erkölcsi és anyagi támogatásával elősegítse Hajdúsámson
Város további fejlődését, városi rangra történő emelését és ezzel egyidejűleg megőrizze és
ápolja a múlt fennmaradt emlékeit. Ezen túlmenően közreműködjön az itt élő emberek
..anyagi és szellemi életkörülményeinek" javításában, az épített és a természetes környezet
megóvásában.
Ezen céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
•

szociális

tevékenység

keretében

a városi

fiatalok

továbbtanulásánál-: és a

szülőhelyükre történő visszatérésének a támogatása ösztöndíjak és más támogatási
rendszerek odaítélésének formájában, a város időskorú lakosságának gondozásának
elősegítése és a Családsegítő Szolgálat anyagi támogatása,
•

kulturális

tevékenység

keretben

a

városi

lakosság

kultúrált

szórakozási

lehetőségeinek elősegítése érdekében a különböző kulturális rendezvények és
előadások szervezése, illetve az ezzel foglalkozó szervezetek és személyek anyagi
támogatása.

•

a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem során a városi nemzeti
emlékpark létrehozásának támogatása, a városban található egyéb emlékmüvek,
műemlék jellegű vagy építészetileg éltékes épületek nyilvántartásba vétele és
megóvásuk elősegítése, valamint Hajdúsámson

település történeti kutatásainak

támogatása és propagálása,
•

a közrend és a közlekedésbiztonság

javítása és védelme érdekében a városi

rendőrőrs munkájának segítése, a polgárőrség működésének erkölcsi és anyagi
támogatása, valamint az iskolás gyermekek közlekedési ismereteinek fejlesztése
érdekében előadások szervezése, ez irányú tanfolyamok támogatása, a kisrendörök
tevékenységének a felújítása és folyamatos támogatása.
•

a természetvédelem és állatvédelem keretében a lakosság és a természetes környezet
harmonikus

együttélésének

a propagálása, a városi vadásztársaság

tagjainak

bevonásával előadások és ismeretterjesztő bemutatók szen'ezése. illetve az ez irányú
tevékenységet végző személyek és szervezetek anyagi támogatása.
5.) A közalapítvány alapítója és adományának összege:
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (4251 Hajdúsámson. Szabadság
tér 5. szám) a közalapítványt 50.000.-Ft-tal azaz ötvenezer forinttal hozza létre.
Az alapító kötelezettséget vállal arra. hogy a jelen pontban meghatározott összeget az alapító
okirat aláírását követő 3 napon belül a Hajdúsámson és Vidéke Takarékszövetkezetnél
nyitandó bankszámlán helyezi el.

6.) A közalapítvány induló vagyona:
Az alapító által adományozott 50.000.-Ft, azaz ötvenezer 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 azt 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 csak a közhasznú tevékenységére fordíthatja, az esetleges támogatás összege a
közalapítván)' 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 hasznosíiható
természetbeli 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:
- Pap Gábor 4251. Hajdúsámsonn. Széchenyi u. 34. szám alatti lakost, mint a kuratórium
elnöke,
- Dandé Lászlóné 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 70. szám alatti lakos, kuratóriumi tag,
- Tarné Hajdú Judit 4251 Hajdúsámson, Damjanich u. 4. szám alatti lakos, kuratóriumi tag,
- Emodyné Nagy Piroska 4251 Hajdúsámson, Damjanich u. 2. szám alatti lakos, kuratóriumi

tag,
- Deczki Istvánné 4251 Hajdúsámson. Toldi u. 2. szám alatti lakos, kuratóriumi tag.
Az alapítvány általános képviselője a kuratórium elnöke, aki önállóan jogosult annak
képviseletére és különféle jogiTyilatkozatok 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 alkalommal 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.
4

A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés akkor határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van,
Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel 8 napon az ülést ismételten össze kell hívni.
A kuratórium határozatait minden esetben nyílt szavazással, 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 jegyzökönyvet kell vezetni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

•

a jelenlévők nevét és döntést a határozatképesség kérdésében.

»

a napirendi pontokat,

•

az ülés menetét,

•

a kuratóriumi tagok szavazatát,

•

a született határozatok pontos szövegét.

•

a jegyzökönyvet 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
1996 évtől kezdődően minden tárgyévet követő év március 31. napjáig „Eves jelentestet,
éves beszámolót kell készíteni, amelyet előzetesen a Felügyelő Bizottságnak
véleményeznie

írásban

szükséges, és ezt követően a beszámolót a kuratóriumnak minősített

többséggel kell elfogadnia. Az éves jelentést, éves beszámolót, és a Felügyelő Bizottság
véleményezését a kuratórium köteles az alapító számára az elfogadástól számított S napon
belül megküldeni, illetve annak tartalmát közlemény útján a város lakosságának a
nyilvánosságára hozni.

]6.) A kuratórium kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:
•

döntés az alapítványhoz benyújtott pályázatok támogatásáról

•

az alapítványt terhelő 5.000,-Ft-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
•

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

•

valamilyen kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne,

•

bármilyen másfajta előnyben részesülne.

•

vagy bármilyen közhitelű adat az objektív döntéshozatal tőle nem várható el, 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.

18.) A kuratóriumi tagság megszűnhet
• lemondással
•

a tag halálával és

•

a tag visszahívásával.

19.) A közalapítvány kuratóriumának ellenőrzésére az alapító 3 tagú Felügyelő Bizottságot
hoz létre, amelynek tagjai:
- Dobránszky Sándor 4251 Hajdúsámson. József A. u. 7. szám alatti lakos mint tag és
- Urbánszki Károly 4251 Hajdúsámson. Széchenyi u. 6. szám. alatti lakos mint tag és
- Tar Lajos 4251 Hajdúsámson. Veres Péter u. 10. alatti lakos íag részvételével.
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 jogviszonyba]! 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 jelentése1'- röl minden
év április 30. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni és azt az alapítónál*; 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
különvéleméjmyel 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 alapítván.}' 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. város nyilvánosságát megfelelően tájékoztatni.
23.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

H a j d ú s á m s o n , 2009. május 18.
Hajdúsárnson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
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