ALAPÍTÓ OKIRAT
ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.
Név:
Személyi szám:
Lakcím:

Kovács Gábor
1 591020 1141
2854 Dad, Badacsonyi utca 14.

Név:
Személyi szám:
Lakcím:

Fülöp Pál
1 610920 5326
2854 Dad, Badacsonyi utca 35.

Név:
Személyi szám:
Lakcím:

Szabó Irén
2 531012 3747
2854 Dad, Badacsonyi utca 19.

Név:
Személyi szám:
Lakcím:

Horváth Róbert
1 640827 6170
2854 Dad, Dózsa György utca 20. szám alatti lakosok,

#

mint alapítók, a Ptk. 74/A-F §-ai alapján az alábbi Alapítványt hozzák létre:
I.

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI
1. Az Alapítvány neve:
VILÁGABLAK ALAPÍTVÁNY
2. Az Alapítvány székhelye:
Dad, Általános Iskola Napközi Otthona, 2854 Dad, Fő utca 25.
3. Az Alapítvány jogállása:
Az Alapítvány jogi személy.
4. Az Alapítvány időtartama:
Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
5. Az Alapítvány célja:
Dad község területén működő közösségi televízió tám ogatása annak érdekében,
hogy a falu lakosságát a helyi ügyekről széleskörűen tájékoztassa,
közművelődési igényeiket kielégítse. Az Alapítvány céljának megvalósítása
érdekében a közösségi televízió csatornájára magazin jellegű műsorokat készít.
Az alapítók kinyilvánítják, hogy kulturális tevékenységükre tekintettel az
Alapítvány közhasznú szervezetnek minősül, a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. tv. 26. §. c) 5. pontjában foglaltak szerint.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

folytat,

szervezete
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6. Az Alapítvány működési területe:
Dad község területe.
7. Az Alapítvány jelentősége:
Az Alapítvány - célját tekintve - helyi jelentőségű.
8. Az Alapítvány jellege:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. Az Alapítvány közérdekű társadalmi
kezdeményezésre céljai elérése érdekében kész együttműködni minden olyan
szervezettel, közösséggel vagy személlyel, amely, illetőleg aki a közérdekű cél
realizálása érdekében tevékenykedik.
Az Alapítvány szolgáltatásának igénybevétele
Az Alapítvány a közösségi televízió csatornáján a község lakosságának
tájékoztatására magazin-, riportműsorokat sugároz, közhasznú információkat,
hirdetéseket tesz közzé. A csatorna üzemeltetését az Alapítvány a Szolgáltatóval
kötött szerződés szerint saját bevételeiből biztosítja, annak igénybevétele a
lakosság semmilyen díjat nem fizet.
II.
AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA
1. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon alapítónként 15000,- Ft, azaz tizenötezer 00/100
Forint.
2. Az Alapítvány akkor kezdi meg a cél szerinti működését, am ikor a cél m egvalósításához
szükséges vagyon rendelkezésre áll.

\

3. Az 1. pont alatti vagyont a Bokod és Vidéke Takarékszövetkezet Dadi Kirendeltségén
vezetett számlán kezelik. A csatlakozás e számlára történő befizetéssel valósul meg, és
válik joghatályossá.
4. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak m egvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményt nem
osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

III.
AZ ALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS LEHETŐSÉGE, FELTÉTELEI
1. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat pénzbeli, valamint a kuratórium által
elfogadott dologi adományokkal, illetőleg a kuratórium által elfogadott, feltételhez kötött
pénzbeli és dologi adományokkal. Az Alapítvány jellegét és célját elfogadók nyilatkozat
kitöltése útján csatlakozhatnak az Alapítványhoz.
2. Az Alapítványhoz való csatlakozás önkéntes, a már befizetett pénzt, átadott értéket,
vagyont visszakövetelni nem lehet.
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IV.
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUM A
1. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, mely az alapítványi cél érdekében
gondoskodik az alapítványi vagyon optimális felhasználásáról.
2. A Kuratórium elnökből és négy tagból áll.
3. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapítók választják meg.
Nem lehet kuratórium elnöke, illetőleg tagja:
a) az a személy, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység
kifejtésére
irányuló
m unkaviszonyban
vagy
munkavégzésre
irányuló
jogviszonyban áll;
b) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve az alapító
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást;
c) az a-b) pontban m eghatározott személyek hozzátartozója.
A kuratórium elnöke: W urstné Tóth M ária (2854 Dad, Táncsics Mihály utca 25.)
A kuratórium tagjai:
Bekő Imre (2854 Dad, Ságvári Endre utca 8.)
Hérics Józsefné (2854 Dad, Dózsa György utca 50.)
Ropoli Attiláné (2854 Dad, Badacsonyi utca 12.)
Simonka Sándor (2854 Dad, Szabadság utca 4.)
A kuratórium elnöke tartja a kapcsolatot a kuratórium tagjaival, valamint intézi az
Alapítvány adminisztrációs ügyeit.
4. A kuratórium jogköre
•

Az Alapítvány nevében jogokat szerez és kötelezettségeket vállal.

•

Dönt a csatlakozni kívánók dologi adományainak, valam int a feltételekhez kötött
pénzbeli és dologi adományok elfogadásáról.

•

Az Alapítvány céljának m egfelelően hasznosítja annak vagyonát.

•

Gondoskodik a dologi hozzájárulásoknak az Alapítvány céljával összhangban való
felhasználásáról.

•

Dönt az Alapítvány éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek a
jóváhagyásáról.

5. A kuratórium működése
• A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer rendes ülést tart. Az ülést
a kuratórium elnöke hívja össze, annak meghívóját a napirendi pontok
feltüntetésével legalább 5 nappal előbb a tagoknak meg kell küldeni.
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•

A kuratórium tagjai 1/3-ának kezdeményezésére a kuratórium elnöke köteles
írásban 30 napon belüli időpontra összehívni a kuratóriumot, a javasolt napirendi
pontok feltüntetésével.

•

Az ülés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele és az elnök is jelen van.

•

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt. A döntés meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül vagy bármilyen előnyben részesül.

•

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

•

A kuratórium ülései nyilvánosak, azok időpontját az Alapítvány székhelyén levő
hirdetőtáblán közzé kell tenni.

•

Az Alapítvány beszámolóját és közhasznúsági jelentését minden év május 31-ig
fogadja el. A beszámolót az Alapítvány székhelyén levő hirdetőtáblán közzé kell
tenni.

•

A kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
♦
♦
♦
♦

a vezető szerv döntéseinek időpontját és hatályát,
azok tartalmát,
a döntést tám ogatók és ellenzők számarányát, illetve személyét,
a hozott határozatok sorszámát, évente külön megjelölten

•

A kuratórium döntéseit az elnök írásban hozza az érdekeltek tudomására, annak
meghozataláról számított 8 napon belül. A döntést az Alapítvány székhelyén levő
hirdetőtáblán is közzé kell tenni.

•

Az Alapítvány működése során keletkezett valamennyi irat (jegyzőkönyvek,
határozatok, gazdálkodással kapcsolatos iratok, beszámolós, stb.) nyilvánosak,
azokba bárki, a kuratórium elnökével való előzetes egyeztetést követően
betekinthet.

•

Csak az érintett személy hozzájárulásával hozható azonban nyilvánosságra az
általa alapítványi célra juttatott vagyon összege. Nem nyilvános az ülés a személyi
kérdéseket tárgyaló részében.

6. Az Alapítvány éves bevétele várhatóan 5 millió Forint alatt lesz, ezért az alapítók
felügyelő szervet nem hoznak létre, könyvvizsgálót nem választanak.
Közhasznú szervezetek közötti összeférhetetlenség
Nem lehet az Alapítvány kuratóriumának elnöke vagy tagja a más közhasznú
szervezet megszűnését követő két évig 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 elnöke vagy tagja, illetve az ennek jelö lt személy köteles az
Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

§

AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE
1. Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke.
2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlásához minden esetben két
személy aláírása szükséges. Az egyik személy a Kuratórium elnöke Wurstné Tóth Mária
(2854 Dad, Táncsics M ihály utca 25.), a másik személy Ropoli Attiláné (2854 Dad,
Badacsonyi utca 12.) kuratóriumi tag. Ugyanezen szabályok vonatkoznak az
utalványozásra is.

V.
AZ ALAPÍTVÁNY M EGSZŰNÉSE
1. Az Alapítvány megszűnése esetén a rendelkezésre álló vagyonból teljesíteni kell az
Alapítvány által korábban vállalt kötelezettségeit.
2. Az Alapítvány megszűnése esetén a fennmaradt vagyont Dad község Önkormányzata
részére kell átadni azzal, hogy azt kulturális célra használhatja fel.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az alapítványra vonatkozó
hatályos jogszabályok az irányadók.
3. Az alapítók az okirat áttanulmányozás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal
egyezőt jóváhagyólag írták alá.
Dad, 1990. január 26.
Alapítók alapító okiratukat 1999. április 20-án, 2004. július 29-én és 2005. január 9-én
módosították és a módosításokkkal egységes szerkezetbe foglalták, amely módosításokkal
dőlt betűkkel jeleztek.

Kovács Gábor

Fülöp Pál

Szabó Irén

Horváth Róbert

