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„89/A/2014.(VI.30.) számú KT határozat: 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V.törvény 3:391.§ alapján a „Simontornyért” Közalapítvány alapító okiratának mó-

dosításáról 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” Közalapítvány Alapító Okiratát az 

alábbi módon módosítja: 

 

A „Simontornyáért” Közalapítvány 

alapító okirata 

 

Simontornya Város Önkormányzata (7081 Simontornya Szent I. kir. u.1.), mint alapító a 

94/2002. (IX. 18.) számú határozatával jelen okiratban meghatározott tartós közérdekű cél 

megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező KÖZALAPÍTVÁNYT hoz létre határozatlan 

időre az alábbiak szerint: 

I. 

A Közalapítvány elnevezése 

 

„Simontornyáért” Közalapítvány 

 

II. 

A Közalapítvány székhelye 

 

Simontornya Szent István király utca 1. 

 

III. 

A Közalapítvány célja 

 

Simontornya Város Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok teljesítését közvetett módon 

szolgálja. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)  bekez-

dése szerint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati fel-

adatok különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, településüzemeltetés, egészség-

ügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy, 

óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelő-
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dési tevékenység támogatása, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, sport ifjúságügyek, 

nemzetiségi ügyek, a település közbiztonságának biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhő-

szolgáltatás, vízi-közműszolgáltatás. 

A közfeladatokat részletező önkormányzati rendeletek: 

- a helyi szociális ellátásokról szóló 24/2013.(XII.21.) rendelet; 

- az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartá-

son kívülre nyújtott támogatásokról szóló 20/2013.(XI.4.) rendelet; 

- a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2010. (II.16) rendelet; 

- az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségei-

ről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 16/2009. (IX.29.); 

- a közterületek és a közterület jellegű területek használatáról szóló 22/2008.(IX.22.) 

rendelet; 

- a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló 16/2001.(XII.15.) 

rendelet. 

 

A Közalapítvány 

- gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban megha-

tározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 

- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatá-

rozott közhasznú tevékenységre fordítja; 

- politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak támogatást nem 

nyújt; 

- nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból 

 

VII. 

A Közalapítvány szervezete 

 

A Kuratórium 7 tagú. 

- Máté Imre                                 a 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. 

 

XII. 

Záró rendelkezések 

 

A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az Ala-

pító Okirat érvényességéhez a Szekszárdi Törvényszék általi nyilvántartásba vétel szükséges. 

A közhasznú szervezet törvényességi felügyeletét – a közhasznú működés tekintetében – a reá 

irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

A Közalapítvány – célja megvalósítása érdekében – együttműködik a hasonló közfeladatot 

ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal. 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény alapítványokról szóló rendelkezései irányadóak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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89/B/2014.(VI.30.) számú KT határozat: 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

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

hasznú 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 Köz-

hasznú Közalapítvány” Alapító Okiratát az alábbi módon módosítja: 

 

1. Az alapítvány neve: Simontornyai Színházi Napok Alapítvány   

2. Az alapítvány célja: Simontornya városában a közművelődés, a tudományos és művé-

szeti tevékenységek támogatása. A város polgárainak művelődése, szórakozása érde-

kében színház, művészeti, zenei, tudományos, sport rendezvények szervezése és finan-

szírozása. Beleértve az iskola és sportkör kiemelkedő eseményeinek eseti támogatását 

is. 

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak támoga-

tást nem nyújt. 

3. Az alapítvány vagyona: Az önkormányzat a létrehozott alapítványnak az alapítványi 

cél megvalósítása érdekében – a bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, 

100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint értékű vagyont -  mint alapítványi tőkét adott át 

ingyenesen. 

4. Az alapítvány székhelye: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1. 

5. Az alapítvány csatlakozása: 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. 

6. Az alapítvány kuratóriumának címe: Simontornyai Színházi Napok Alapítvány Kura-

tóriuma, Simontornyai Vár, 7081 Simontornya, Vár tér 10. 

7. Az alapítvány kezelője és döntést hozó szerve a Kuratórium. Tagjait és elnökét az ön-

kormányzat határozatlan időre választja. A kuratórium 7 tagú. A kuratórium tagjának 

kijelölése akkor vonható vissza, ha tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti.  

A kuratórium tagjai: 

- Máté Imréné elnök Simontornya, Siópart 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 Simontronya, Kossuth tér 3. 

- Tóthné Unghy Ilona Simontornya, Pásztor u. 3. 

 

8. A bankszámla feletti rendelkezéshez Máté Imréné és Tóthné Unghy Ilona vagy Lacza 

Attila aláírása szükséges.   

9. A Kuratórium elnöke nyilvántartást vezet a kuratórium döntéseiről, és gondoskodik a 

döntésekkel érintett személyek, illetve szervek részére történő megküldéséről. 

10. A kuratórium elnöke minden év április 30-ig elkészíti az alapítvány éves beszámoló-

ját, és május 15-ig a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra.  

11.  A Kuratórium működésének szabályai: 

- A Kuratórium évente legalább két ülést tart. 

- A Kuratórium üléseit az elnök írásban, a tervezett napirendi pontok megjelölé-

sével hívja össze úgy, hogy az ülés előtt legalább 3 nappal a tagok megkapják a 

meghívót. 
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- A Kuratórium ülése nyilvános. Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint 

fele jelen van. 

- A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, a jelenlevő tagok többségének igen 

szavazatával hozza. 

- A Kuratórium munkája, ennek megfelelően döntései nyilvánosak, abba az érin-

tettek beletekinthetnek az elnök jelenlétében. A személyhez fűződő jogokat és 

az adatkezelés szabályait a nyilvánosság biztosítása mellett azonban be kell 

tartani. 

- A Kuratórium éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját jóváhagyásra a Képvi-

selő-testülethez tárgyévet követő május 30-ig beterjeszti. A beszámolót a 

Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezi. A pénzügyi  beszámoló főbb ada-

tait 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. 

12.  Az alapítványi célok megvalósítása érdekében a Kuratórium pályázatokat írhat ki. A 

vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt, mely akkor határozatképes, ha az ülésen a 

tagok több mint fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

13. Az alapítványi vagyonkezelő szerv gazdálkodásának törvényessége és célszerűsége el-

lenőrzésére az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága jogosult.  

14. A Kuratórium feladatai: 

- A Simontornyai Színházi Napok illetve a Vár napjának szervezése,  programja-

inak összeállítása, lebonyolítása.         

- Az alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően 

gazdaságos és célszerű kezelése, felhasználása. 

- Az alapítványi tőke gyarapítása. 

- Évente az alapító tagok (önkormányzat) tájékoztatása az alapítványi vagyon 

kezeléséről és felhasználásáról. 

- Az alapítványi vagyon előírásszerű pénzügy és számviteli kezelése. 

- Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében: 

a) Megrendezi, szervezi a Vár napját, a Simontornyai Színházi Napokat 

és az ahhoz kapcsolódó művészeti, tudományos és sportrendezvénye-

ket. 

b) Az alapítvány vagyonából szervezi, illetőleg támogatja a Vár napja  

és a Simontornyai Színházi Napok rendezvényeinek költségeit. (En-

nek keretében viseli: - a szervezés, a reklámozás, a sajtó, plakát, pro-

paganda, stb. – a tudományos, művészeti és sportrendezvények költ-

ségét.) 

15.  Az alapítvány által szervezett rendezvények nyilvánosak, azok jellegét és időpontját a 

sajtóban, vagy más alkalmas módon a Kuratórium köteles nyilvánosságra hozni. 

16. A Kuratóriumi vagyon éves felhasználásának tervéről az alapítvány által szervezett 

rendezvényekről minden év március 31. napjáig köteles eldönteni. 

17. Az alapítvány teljes induló vagyona, továbbá a csatlakozó vagyonrendelések képezik 

az alapítvány vagyonát (alaptőkéjét). A mennyiben a csatlakozó megjelöli az alapít-

vány céljára rendelt pénzbeli, vagy természetbeni vagyonrendezéseket (pl. ingóság 

vagy ingatlan) a Kuratórium döntése szerint hasznosítani, vagy árverésen értékesíteni 

kell. A Kuratórium az alapítvány gazdálkodási eredményét nem oszthatja fel, azt köte-

les a jelen Alapító Okiratban meghatározott célok teljesítésére visszaforgatni. 

18. Az alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyont Simontornya Város Polgár-

mesteri Hivatala kezeli. A Polgármesteri Hivatal köteles a kezelésbe került vagyont 



 5 

alapítványi célra, vagy egyéb közművelődési rendezvény költségeinek fedezésére for-

dítani. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41.§ (1) bekezdése alapján a képviseletét ellátó polgármesterét, hogy az 

Alapító Okiratot módosításokkal egységes szerkezetben bélyegezze felül, írja alá és gondos-

kodjon az Alapító Okirat módosításának a bírósági nyilvántartáson történő átvezetéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester.” 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

                Csőszné Kacz Edit sk.                                                       Bárdos László sk. 

                     polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Simontornya, 2014. július 14.  


