
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel.: 74/586-929 

 

421-15/2014. 

 

 

 

KIVONAT 

 

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én 

tartott ülése jegyzőkönyvéből 

 

 

 

„113/A/2014.(IX.15.) KT határozat: 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V.törvény 3:391.§ alapján a „Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú 

Közalapítvány” alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:391.§ alapján a „Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú 

Közalapítvány” Alapító Okiratát az alábbi módon módosítja: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

5./ Az alapítvány határozatlan időre jött létre. 

6./Az alapítványhoz csatlakozás: Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, természetes- és jogi 

személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat. A 

csatlakozás elfogadásához a kezelő szerv jóváhagyása szükséges. Az alapítványhoz 

csatlakozókat alapítói jogok nem illetik meg. 

8./Az alapítvány kezelője és döntést hozó szerve a Kuratórium. A kuratórium tagjait és elnökét 

az önkormányzat határozatlan időre választja. A kuratórium 7 tagú.  

Kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet kuratóriumi tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet kuratóriumi tag, akit ettől jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az 

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az , akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 



Nem lehet a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli 

hozzátartozója. 

A kuratóriumban az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben. 

A kuratóriumi tagok tevékenységüket ingyen végzik. A kuratórium tagjának kijelölése 

csak akkor vonható vissza, ha tevékenységével az alapítványi cél megvalósítását 

közvetlenül veszélyezteti. 

A kuratórium tagjai: 

- Máté Imréné elnök Simontornya Sió part u. 2. 

- Bencze Kornél Simontornya Illyés Gyula u. 16. 

- Csóka Tamás Szekszárd Béri Balogh Ádám u.109. 

- Lacza Attila Művelődési Ház igazgató, Simontornya Arany J. u. 12. 

- Márkus Regina Simontornya Mátyás király u.7-8. 

- Rózsáné Kovács Anna Simontornya Kossuth tér 3. 

- Tóthné Unghy Ilona Simontornya Pásztor u.3. 

 

9./ Az Alapítványt az elnök képviseli, a többi kuratóriumi tagnak képviseleti joga nincs.  

 

113/B/2014.(IX.15.) számú KT határozat: 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V.törvény 3:391.§ alapján a „Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány” alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:391.§ alapján a „Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány” Alapító 

Okiratát az alábbi módon módosítja: 

 

IV.  

Az közalapítvány jellege 

 

A közalapítvány határozatlan időre jött létre. 

Az közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, az 

egyéni és közösségi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. 

- Az közalapítvány nyitott, ahhoz bárki magán- vagy jogi személy, és jogi személyiséggel nem 

rendelkezi gazdasági társaság, pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni 

értékű felajánlással csatlakozhat. A Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, 

intézményről, vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és – célhoz kötött 

felajánlás esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Az alapítványhoz csatlakozókat alapítói 

jogok nem illetik meg. 

VII. 



Az közalapítvány szervezete 

A Kuratórium 7 tagú. 

Máté Imre    kuratórium elnöke  Simontornya, Siópart utca 2. 

Dolovainé Gyarmati Erzsébet kuratóriumi tag  Simontornya, József A. u.24/c. 

Botos Olga    kuratóriumi tag  Simontornya, Jókai u.9. 

Schweigert Györgyné                  kuratóriumi tag  Simontornya József A. u-1/2. 

Nyitrai Ferencné   kuratóriumi tag  Simontornya, Sándor J. u.6. 

Bencze János    kuratóriumi tag  Simontornya, Várkert u.26. 

Koczkás Lajosné   kuratóriumi tag  Simontornya, Illyés Gy.u.1. 

 

Az közalapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium, mely az közalapítványi 

célok megvalósításáról gondoskodik. 

 

A Kuratórium feladata az közalapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, 

gyarapítása, mely nem lehet ellentétes ezen okiratban foglalt célokkal. E körben a Kuratórium 

tagjai az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Kuratórium tagjait e 

tevékenységük során felmerült indokolt költségük megtérítése illeti meg, de díjazásban nem 

részesülnek. 

1.) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy 

b.) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében  bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

A Kuratórium üléseit az elnök írásban, a tervezett napirendi pontok megjelölésével hívja össze, 

úgy hogy a meghívót a tagok az ülés előtt 8 nappal megkapják. 

A Kuratórium évente legalább két ülést tart. A Kuratórium ülése nyilvános. Az ülés 

határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, a 

jelenlévő tagok többségének igen szavazatával hozza. Amennyiben a Kuratórium tagjainak 

száma bármely okból 7 alá csökken, annak kiegészítésére az alapító jogosult. 

 

A Kuratórium ülésein született döntésekről 8 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak meg kell küldeni. 

A Kuratórium működésének részletes – jelen okiratban nem szabályozott – szabályait a 

működési szabályzat állapítja meg, melyet a Kuratórium fogad el, és az Alapító hagy jóvá. 

 

 

A Kuratórium kötelezettségei 

A Kuratórium éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját jóváhagyásra a 

Képviselőtestülethez tárgyévet követő május 30-ig beterjeszti. A beszámolót a Pénzügyi 

Bizottság előzetesen véleményezi. A pénzügyi beszámoló főbb adatait a helyi lapban – 

ennek hiányában, a megyei lapban – köteles közzétenni. 

A Kuratórium működésének részletes – jelen okiratban nem szabályozott - szabályait a 

Működési szabályzat állapítja meg, melyet a kuratórium fogad el és az alapító hagyja jóvá. 

 



Az közalapítványi célok megvalósulása érdekében a kuratórium pályázatot írhat ki. A vagyon 

felhasználásáról a kuratórium dönt, mely akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint 

a fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

VIII. 

Az közalapítvány képviselete 

 

A közalapítványt az elnök képviseli, a többi kuratóriumi tagnak képviseleti joga nincs.  

Az közalapítvány bélyegzője: téglalap alakú formában „SIMONTORNYÁÉRT” Közalapítvány 

felirat alatt 7081 Simontornya, Szent I.u.1. cím, majd alatta Adószám: 18858406-2-17 felirat 

olvasható. 

 

IX. 

Az közalapítvány megszűnése 

 

Az Alapító dönt a kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a kuratórium elnökének 

a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról; az közalapítvány Alapító 

Okirata módosításáról. A kuratórium tagjainak kinevezése határozatlan időre szól. 

Kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet kuratóriumi tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet kuratóriumi tag, akit ettől jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást 

kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az , akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Nem lehet a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli 

hozzátartozója. 

A kuratóriumban az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben. 

Az közalapítványt a kuratórium kezeli.  

A kuratóriumi tagság megszűnik a Közalapítvány megszűnésével, a megbízatás lejártával, a tag 

halálával, illetve a tag visszahívásával. A kuratórium tagjának kijelölése csak akkor vonható 

vissza, ha tevékenységével az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyezteti. 

Az közalapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyont Simontornya Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete kezeli, aki köteles a kezelésébe maradt maradvány 

vagyont közalapítványi célra fordítani. 

 

X. 

A Felügyelő Bizottság 

 

Az Alapító az közalapítvány működését, célszerűségét 3 főből álló bizottság által vizsgálja. 



2.) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit ettől 

jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az , akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja a közalapítvány kedvezményezettje és annak 

közeli hozzátartozója. 

A felügyelő bizottságban az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben. 

 

Határidő: 2014. október 7. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester” 

 

 

kmf. 

 

 

Csőszné Kacz Edit     Bárdos László 

     polgármester            címzetes főjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Simontornya, 2014. szeptember 29. 


