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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2017.(III.02.) számú 
határozata 

 
 

Demecser Lakosságáért” Közalapítvány módosított alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásának jóváhagyásáról 

 
 
Önkormányzati Képviselő-testület, mint Alapító 
 

1. Alapítóként Demecser Lakosságáért Közalapítvány kuratóriumát tagságából visszahívja, 
mert a kuratóriumi tagok megromlott egészségi állapotuk, illetve lakcímükben történt 
változás miatti ülésekről történő távolmaradásukkal veszélyeztetik az alapítványt a céljai 
megvalósításában. 

 
2. Demecser Lakosságáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének Tereminé Novák Mónika 

(sz. Kisvárda, 1980.09.22. an. Ráti Ilona) 4516. Demecser, Arany J. út 62. szám alatti 
lakost,  
a kuratórium további tagjainak Szabó Gáborné (sz. Sztancs Erika, Debrecen, 1969.11.08. 
an. Berettyán Erzsébet) 4516. Demecser, Ady E. út 16. szám valamint Lukács Mónika (sz. 
Kemecse, 1986.01.05.. an. Váradi Borbála) 4516. Demecser, Arany J. út 46/B. fsz. 5. szám 
alatti lakosokat kijelöli. 
 

3. Alapítóként felülvizsgálta a „Demecser Lakosságáért” Közalapítvány Alapító Okiratát a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3. könyvének és a 2013. évi 
CLXXVII. törvénynek - amely III. fejezete a Ptk. harmadik könyvéhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezéseket tartalmazza – megfelelően és az alapítvány a létesítő 
okiratának módosításait a határozat melléklete szerint egységes szerkezetbe 
foglalva jóváhagyja. 

 

4. Az alapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének Győri Tibor Csabáné (sz. Szoták 
Anita, Nyíregyháza, 1984.08.24. anyja neve Matyi Margit) 4516. Demecser, Arany J. 
út 6. szám alatti lakost,  
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a Felügyelő Bizottság tagjainak Gégény Tiborné (sz. Fekete Erzsébet, 
Nyíregyháza, 1960.08.31. an.  Mihalovics Julianna) 4516. Demecser, Szent I. út 9. 
szám, valamint Gergely Jánosné (sz. Feskó Gizella, Kisvárda, 1962.10.03. an. 
Frindik Irma) 4516. Demecser, Bartók B. út 1. szám alatti lakosokat kijelöli.  

 
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító- képviseletre és a módosítások átvezetéséhez 
szükséges további eljárásban való közreműködésre és a szükséges okiratok, valamint a 
módosítások aláírására. 

 

 
    Határidő: Azonnal  

       Felelős: Polgármester 
 
 
 
Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester                               jegyző 
 
  



 

Melléklet a 16/2017.(III.02.) számú határozathoz 
 

A Demecser Lakosságáért Közalapítvány  
(módosított, egységes szerkezetbe foglalt)  

alapító okirata 
 

Mint alapító, Demecser Város Önkormányzata 2017.március 02. napján megtartott 
képviselő-testületi ülésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseire is figyelemmel, az 
Alapítvány Alapító Okiratát teljes körűen módosítja az alábbiak szerint: 
 

1. Az alapítvány neve: Demecser Város Lakosságáért Közalapítvány 
 

2. Az alapítvány székhelye: 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
 

3. Az alapítói induló vagyon: Az alapítvány induló vagyona az alapító önkormányzat által 
felajánlott 100.000,-Ft, melyet az alapító okirat aláírásával egyidejűleg átutalt az alapítvány 
bankszámlájára. 
 

4. Az alapítvány célja, tevékenységei: 

 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 

 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 

 Alapítványi fedezet esetén – az időskorúak nappali ellátását biztosító szociális 
intézmény megvalósítása 

 Fiatalok elhelyezését biztosító beruházás támogatása 

 Nevelési intézményben megvalósuló (iskola) fejlesztés támogatása 

 Munkahelyteremtést biztosító fejlesztési beruházás 

 A fentieken túl időközben a támogatók által megjelölt célfeladatok 

 Kulturális rendezvények, közösségi- szabadidős programok szervezése, lebonyolítása 

 Fiatalok iskolán kívüli foglalkoztatásának támogatása, elősegítése 

 Demecser települési infrastrukturális beruházások megvalósításának, fejlesztésének a 
támogatása. 

 Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, a művelődésre szerveződő 
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatás 

 határon túli kapcsolatok építése, ápolása 

 helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme 

 Demecser Város gyermek- és felnőtt tánc csoportjának anyagi támogatása (pl.  ruha 
vásárlása, szabadtéri színpad felállítása); 

 szabadidős programok szervezése  

 helyi önkormányzati tulajdonú épületek korszerűsítésének anyagi támogatása  

 kiállítások szervezése  

 a településen lakóhellyel rendelkező idős emberek segítése ház körüli teendők 
ellátásában; 



 ruhagyűjtési akciók szervezése helyben lakó, szociálisan rászoruló személyek részére; 
 
  

5. Az alapítvány jellege: 
 

5.1. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy 
bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással 
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói 
jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot 
tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

 
5.2. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

6. Az alapítvány időtartama: 
  

Az alapítványt határozatlan időtartamra jött létre. 
 

7. Az alapítványi vagyon felhasználása: 
 

7.1. Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.  

 
7.2. Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 

követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 
természetben nyújtott adomány fordítható.  

 
7.3. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a 

támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 
 

7.4. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy 
rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

 
8. Az alapítvány ügyvezető szerve: 

 
8.1. Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló 

kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 
  

A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve): 
Tereminé Novák Mónika (sz. Kisvárda, 1980.09.22. anyja neve: Ráti Ilona) 
Lakcíme: 4516. Demecser, Arany J. út 62. 

  
A kuratórium további tagjai (név, lakcím): 
1. Szabó Gáborné (sz. Sztancs Erika, Debrecen, 1969. 11.08. anyja neve: Berettyán 

Erzsébet 
Lakcíme: 4516. Demecser, Ady E. út 16. 

2. Lukács Mónika (sz. Kemecse, 1986.01.05. anyja neve: Váradi Borbála 
Lakcíme: 4516. Demecser, Arany J. út 46/B. fsz.5 

 
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának 
módja: általános és önálló.  



 
8.2. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az 

alapító jelöli ki, a tisztség annak elfogadásával jön létre.  
 

A kuratóriumi tagság megszűnik: 

 a tag halálával, 

 lemondásával, 

 a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében 
és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok 
bekövetkeztével, 

 a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 
  

8.3. A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez 
megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett 
adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

 
8.4. A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. 

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény).  

 
8.5. A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. 

Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell 
az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a 
napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan 
időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja 
között legalább 8 nap elteljen. 

 
8.6. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – 

ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén 
egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza. 

 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
8.7. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 

megtérítésére igényt tarthatnak. 
 

9. A Felügyelő Bizottság 
 



(1) Az alapító a közalapítvány működésének, gazdálkodásának, a kuratórium 
tevékenységének ellenőrzésére három tagú felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő 
bizottság tagjait és elnökét az alapító kéri fel és jelöli ki határozatlan időre.  

 
A felügyelő bizottság elnöke:  
Győri Tibor Csabáné (sz. Szoták Anita, Nyíregyháza, 1984. 08.24. anyja neve Matyi 
Margit) 4516. Demecser, Arany J. út 6. szám alatti lakos. 

 
A felügyelő bizottság tagjai:  
Gégény Tiborné (sz. Fekete Erzsébet, Nyíregyháza, 1960.08.31. anyja neve: 
Mihalovics Julianna) 4516. Demecser, Szent I. út 9. 
 
Gergely Jánosné (sz. Feskó Gizella, Kisvárda, 1962.10.03. anyja neve: Frindik Irma) 
4516. Demecser, Bartók B. út 1. szám alatti lakos 

 
A felügyelő bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el, költségtérítésre 
jogosultak.  
A felügyelő szerv évente beszámol tevékenységéről az alapítói jogok gyakorlójának.  
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.  
A felügyelő bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.  
 
(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 
ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. 
 

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 
(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 

döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. 

 
(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági 
tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

A felügyelőbizottság működése 

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 
ülésén ismertetni. 

A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 



A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat 
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

10. A kuratórium tagjaira vonatkozó  összeférhetetlenségi szabályok: 
 

10.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő 
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ 
(2) bek. i) pont). 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
10.2. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja. 
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli 
hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

 
10.3. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 

 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
Kelt: Demecser, 2017. év. március  hó …. napján 
 
        …………………………………… 

        Váradi László 
 polgármester 

 
Tanú:………………………………………….. Tanú: ……………………………………... 

Lakcíme: ……………………………………... Lakcíme: …………………………………. 

Személyi igazolvány száma: ………………….. Személyi igazolvány száma: ………………. 


