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ALAPITO OKIRAT
EGYSEGES SZERKEZETBEN

amelr'abb,Ól a célbÓl készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók a Polgári T,5r.vén3,i<l1rlv.; J4l,\-
74lG. §,ai és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény-alapjánjogi szenr,jly::ld:irt
műköclő közhasznú alapítványt hozzanaklétre az alábbiak szerint:

í.

Álr,u-ÁNos RENDELKEzÉ slr

1. Az alapitők

a) Horváth István (Tiszafiired,1948.07.13. an.: Nagy N{ária)
5350 Tiszafüred. Balogh u. 12. sz, alatti lakos

b) Horváth Istvárirré (l'óth Már:ia Tiszafured, 1952.0].()L an.: Antal Róza)
5350 Tiszaíüred. Balogh u.12. sz. alatti lakos

2. r\z a:apitr ány neve: 'fiszafiiredi Reforrrátusokért l-Iorváth István Alapí.viin1,

3. A,z alapít.rány székhelye: 5350 Tiszaflirecl. Fö u. 5. sz.

II.

Ar,npírvÁN\- CE LJA" CS.\TLAKí]ZÁS

2.1 Az alapít,,ény célja
- a'fiszafuredi Református tenrplom felú.iítása és a parókia építése, felújítása,
- a 1.emetők gon,Jozása,
- Tiszaflired református kulturális életének támogatása,
* a ,,e.Jbrmáírs törlénelmi hagyományok kutatása, ápolása.
- it :i|")Oft, a nrúivészei és a- tudomány területéí szofos egy"ittműködés kialakítása, T'iseaíiired

in lrJznrény,:irrei"
- a ;,eibr:nát*s gvü_leioezeti lelki tnunka segít*se

E célok fontossági son'er:,Jiét a mindenkori kezeiő szeru (kuri,rtórium) határozzarrcg.
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Az alapítván,v a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tcrnény '26. § t:i
2, (időskoruak gondozása), 4. (nevelés és oktatás, képességfejlesáés, ismeretter,.jt:sziés).
5. (kultrrrális tevékenység), 7. (múemlékvédelem), 10. (gyermek- és ifiúságvédelenr)" 11. tilrát.rárry,lrs
helyzetii csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése), 13. (a határor,túli rnag;rarsággal
kapcstllatot tevékenység) pontjai szerint a fenti célok megvalósítása útján fejti ki a. l<özltaszrLú
tevéke;n 1l:;égt:t.

2.2. t\l'z alapítr,án,,, nyittltt, ahhoz magyar és külfloldi tennészetes és jogi szemí-:l.ietr< egyarairí
csatlakozhatnak, ha az itt megíb galrnazott célok eléréséhez r,agyonrendeléssel ho,zzáiín,ulnak :ís a.

j elen alapító okirat rendelkezéseit elfogadj ák,

il.

AlapírvÁry vAGyoN.{

3.7. Az alapítók a II. pontban meghatározott célok elérése érdekében azOTP és Kereske;clelrr:ri Barik
Rt. Tiszafliredi Fiókjánál megnyitott letéti bankszárnlán elhelyeztek összeselr: 10Cr.O0r3.- P1-.:,,1.

(azaz: F,gyszéu,ezer fbrintot) az alábbi megosztás szerint:

:r) lJ,li,váíh lstv;írr 50.000.- Ft-ot,
b) lJrllváíh lstvánné ,it].000,- Ft-ot,

Az alapítr,ány ft:n, meghatározott induló vagyona növekedlret a jelen alapító tlkiriit 1l. pcrntjábiln
meghatározott t'eltételek szerint csatlakozó]< llozzájárulá,saival, valamint a kez.:lrj s],]e 1,1,

gazdálkodásának eredrnényér,el.

Az alapírvÁNyt t,.tc yoN MűKöDrprÉsp

3.2. Az alapítván1, r.ag,vonár,al való rendelkezés a kuratóriumot illeti meg, ame,1v rizt triatna.io;r:ii

banki betétbe helyezheti, értékpapírba fektetheti vagy azzal az a|apit:lány ceil.;il:i_it r;:ro1,1áló
jövedelmező vállalkozásokban vehet résá.
Vállalkcrzási tevtikeny,séget azonban csak közhasznir céliainak rnegvalósítása érdt:kjb|er]," azotr(at ]]e],r}

veszé l yt:zl.etve végezhet.
A gar:dali<odása során elért eredmén1,1az alapítr ánl,nem oszthatja fel, azt a jelerr alapritó oXtoraltri,ltl
meghatiirozott tevékenyégekre köte les fordítani.
Az aiapÍívány közvetlen politikai tevékenységet nem íblyathat, szervezete pártol,1ól íiiggetle:r rí:
azoknal. anlragi i,ámogatást nem nyújthat.

Az u,rpírvÁNyt tla<;yo.\ FELHASzNÁr,Áse

3.3. Az alapítr'ány céljainak megvalósítására az alapítván.v- induló vagyona és ;urnak tLrl;,:adli}lit.

valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadékahasználhal.i, flt,:l.

Az aIapítvány céljainak az elérése érdekében az, alapitvén7, a vagyonából ösztörrlí'jat, tán:Lrrgntár;l

nyújthat. alapítványi díjar létesíthet és dönthet ar.nak odaítéléséről. Az alapítl.án.l;.llvagi tánicrgt;í;isl
és szolilá,ltatást nyrljthat minderr olyan tevékenység,5zerc:,é\,y vagy szervezet részéi.e, aritelr,"li?
alapít.,,,árly cel]ainak az eiérélséhez jelentős eredn:elnp ígér.
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Az ú'apíIvár,v szoigáltatásait a széknely hirdetőtábláján meghirdeti, ha ezeket pályl|tzat irtiáL.n tlrclia
biztositani. Ugl,anígy teszi közzé a pályázat feltételeit és a pályazat ered:lr,ánl.ét, t.,lvl;birii

/ valamennyi beszámolóját is.

Iv.

Kr,zr,-ő SzERV

4.I. A,z alapítványi vagyont az atrapítők által létrelrozott 3 tagú kuratórium kelzeli. r\ }<uri:.tótiu-n
elnökét. titkárát és tagiát határozatlantdőre az alapítók kérik fel.

A Kuratórium elnöke:
SZÍjr),S M. SÁ"\DOR (szül.: Szűcs M. Sandor; \4átészalka , 1,976.09.04. an.: Fejes K lára) 53:i0
Tiszal'j,,e tl, }llrrlió út:]1. sz. alatl,i lakos

A Kuratórium titkára;
rÁlNtÁX PIROSKA IBOLYA (szül.: Kálmán Piroska lboly;,;Tiszafiired, 1953.06.ü3. air.: l3or.ú;t,.
Piroska) 5350 Tiszafiired. Dózsa Gy. úrt 41. sz. alatti lakos

A Kuratórium tagja:
RACZ GABOR (sziil.: Rácz Gábor; Ptispökladány,1946.03.28. an.: Sarándi Etelka) .5350
Tiszaíüred, Temetó u. 8. sz. alatti lakos.

4.2, A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyet a titkár hív östlzt: íriít,slrar, iu
ülést megelőzően legalább 15 nappal. a napirend közlése mellett. A kurat5rurn ülése al.kr:,t,
határozatképes. ha azon minclhárom tag jelen van, döntéseit nyílt szavazál,sal. ely,s:.:e,rú
szótÖtrbstiggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratririum iiléseirtrl
jegvz,:rk.:i,.yver l.e}l ktlsziteni, nteh,et minden jelenlórző tag aláír és melynek :lliészíté:;e a titkár'
feladurl.a

A kuratórium ülései nyilvánosak. -\ kuratóritrrn elnöke az alapítvány műköclésél,ő1 a tár,;gy.!r,:;t
követő óv január 31-ig köteles a kuratóriumnak beszámolni, amitrek jóváhagyasÉ:rtjl a tr<ltratóriuti
egyszerű szótöbbséggel határoz. Ugvanezen határidőn belü1 köteles a kuratóriu,m elé terieszteni a

közhasznúságú jelentést, aminek ellogadása a ktrratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A jóváhagyott beszámolót. valanrint a közltasznúsági mellékletét az adott iizleti ri,i rnérle:il
fordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig (a tárgyévet követő május 31-ig.) kiiteles lettitbe
helyezni és közzétenni a civil szen,ezetek bírósági nyilvántartásáról és azezzel összeíügl:ci eljári!:ii.
szabályokról szóló törvényben (201 1. éli CLXXXI. tv.) megh*ározott módon.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet rés-á az a szernély, aki, vag.,, akinelt köz,tlli
hozzátafi.azója (Ptk.685. § b. pont), élettársa (a továbbiakb,an együtt hozzátzrtr>;ró], a Lratárczal
alapján

a.) J<iltcle:lettség vag}, t-elelősség alól mentesü,l, vagy
b. ) b,i,nnilycn má:" előilyben részesül, illetr,,e a rnegkötendő jogügyletben egyétrktjnl drde]<e.it^

Netn l:n,r.rlsl]l e,l,invnek az alapítvány cél szerintijuttatásai keretében a barki áltill, nregkijlr,i:i nélk:i]
igénlbe rehetó nern pénzbeli szolgáltatás.
A kuratórium lratározatairő| nyilvántartást kell vezetni, amellüen a kurat5r.utn dönteseinell
tarlalma. a dörités hozatalának_ időpontja, hatálya, illetie a döntést támogatók: és eller,zcik
számaránya (ha 1elretséges a szenré]ye) megállapítható (döntések könyve).
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A kuratórium döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről a kuratóriurr titkára. köte]cs
gondosk-odni. Szintén a titkár köteles gondoskodni a kuratórium döntéseinek a, szék,h,ilr,

l hirdetőtábláján laló n),ilr,ánosságrahozatalárőI.
Az daPÍtl'ány műki;désével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki, korlátozás nélkül br:t,elllinthtt.A ktr:"al.Órittmnak joga van javaslatot tenni az alapitő okirat módosítására, kie;r,észítésére, j.l.
minda:rl amiró] az alapító dönt.

4.3. A kuratórium legfontosabb feladata, hogv az ügyrendjének megfelelő rrrodon döntsöri a:z
alaPÍtvánYi VagYon alapítván;li célnak megfelelő felllasználásáról, valamint a vagy<lnna1 kapcsolirt,lli
gazdáIkodási kérdésekben. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább ee1, alkalcrm.rna}
kÖteles az alapítők részére tá4ékoz,tatást adni az, addig végzett munkájriról, ígl:ii:ülöntis;en l:l
alapítványi vagyon kezel óséről és felhasználásáról.

4.4, A, kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbizatásuknak anyagi ellenszolsáltatás; njlkiil
társadalmi munkában - tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítéslér,: a;zorrblrn
igényt tarthatnak.
A kezeló SZerV- vagy' annak tisztségr,,isetője álta1 f'eladatkörérrek ellátása során harnta,di}; szenrélvnr:k
okozott kárér:t az alapitvány felel"

4.5. A kÖzhasznű szewezet megszűnését kör,etó három évig nem lehet más közhasznú sz,en,;zcl
vezellr 1is;rtstjgviselőie az a si:emél1, aki korábban olyan közhasznú szewezetvezető tisztség,r.lse lri.it:
volt - :tt.rlak n:egszúnését megelőzó két évben legalább egy évig -,

a) amelY jogutód nélktit szűnt meg úrgy. hogy az állami adó- és vámhatóságnál nl,ilviint;lftrrtt i,;cjó-
és várrrtanozását nen-l egvenlítette ki.

Ói amellYel szemben az állami adó- és r.ámható,ság jelentős összegű adóhiányt r.árt ]b],.
c) amellyel szemben az áIlalni adó- és vámhatóság üz|etlezárás intézkedést alkalrnazo1,1,.

üzletlezár ást helyette s ító bírságot szab ott ki.
d) amelynek adószámát az állami adó- és vánihatóság az adőzás rendjéről szóló törvtitt_v lizcrill

felfiiggesztette vagy törölte.
A vezet.ő tisztségviselő. illetve az ennek jelölt
szerve:zetet előzetesen t:ájékoztatni arról, hogy
szervezctrlél is betillt.

V.

KÉpt,tseLET

Az al'aPítvánY kéPviselője a kuratóriurn. A kuratóriurn nevében annak elnöke éi litltár:a e[l.üttrst:tl
jogosult az alapítvíntv képviseletében eljámi. Az, a|apítvány banks zámlájafelett valti r.endt:lkr:,zéslr,;z
a kuratórium elnÖkének és titkárának az együttes aláírása szükséges. Az alapítők által felkrjr1
kuratórium nevében a továbbiakban Szűcs M. Sándor elnök és Kálmán piloska lbo].,,;,r titlti,Ll
együttesen j ogosultak eli árni.

\ aL|]'

személy köteles valamennyi érirrtett l<özha: ztlú
ilyen tisztséget egyidejűleg nráli l<ö;:has;znti
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Az aI;:S,Íl''árY hatirilzatl:m időre jött létre. Az alapítvány a nyilvántartásból valt, ttjrléssel szrtnik
mel].
Megs;lÚtiist: e .;etélt v aiaylitvátt.i vagyont - a fennálló fizerési kötelezettségek te ljlsitésel után - akuratiir;utr clijrrtjse szerrnti célra, amennyiben ilyen nincs r,agy döntés nem szjlr:ti[l. úg;r, 1.rasrurlr.,
célú alap ítvány. tánrogatására kell fordítani.
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VI.

$r,yrL,I *\,

VII.

Vpcyes RlropLxEzÉslt<

7,1, Az alaPÍtr'ánY.jogi szenrély. Azalapítóknak tudonrásuk van arról, hogy azalap;1,1,ánv étvéttt,e:,létreJÖttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez arurak székhelye izerin:i nlegyei bírc,sljLgnyilvántartásba r,éte] e szükséges.

7,2 ,'\z alallít' *;v rlYih';tntartástra vétele uíán at alapítványt az alapítőknem vrlnherljlLk .niss;za. /r.zalal;Í,r:1 itzala:'il"Ő oldratirt - ttél,, cél és vagyon :,í..',o. né.lkiil _ inaokolt esetlren nrjrjosíthatják.

],3 A;" alaPÍró okiratban nem szabiilvozott kérde:;ekben a ptk. és az egyesülési jotrlnil. a l<öz]raszrrujogállásrói, valamint a civil ,r..u.,.Ll.k műköc,iéséről és támogatásáról szóló 201], jvi L]l X{\itörvérry rendelkezéseit kell alkalmazrri.

Tiszaflired, 20l 3. tébruár 13.

Elöttün],l, mint tanúk előtt:

Tanú rreve: QCr',ruL {- ?*l-o
Tanú, all.r :ín{.l,- 31& ;^i^-r

i<rV
[.5c". (,l aü (co

Tanú neve: bJ r,,i*i^ Toitnrlr
Tanú iallcím=Tl szcrfiwc{ furl
Az alapítő okiratct a 2006. május; l6-i és 20i3. J.ebruár 13-i
loglaltarn és ellenjegyzerrr: 
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Tisza íüi,ecl, 20l 3. t'ebrúr ,.dY1

//,
"' ,; ű' ./r?Z,,ftr,l
Florvátlr [str,árl sk.

alapílui

'){..,,,o-1n rlLr; \ili" ú..ir;,.
Horváth Istvl,ruré f,:ith hzlá.riti sl:.

lllaol:r;.

módosítással egysótr;;sl s::erkezi:tlre

{ | {\ 1.4.1 ,ri f 
;, 5; t e's t,i,l+.§

:;/|.''í-: lrr it(raftt $,"ia it
t . .."r_' ú}r, . t +-rl l ,t u,rr.-c ' 

, .,L íi.

fo ,,p"|l-\ \,..r-{.t.,roj.t-e r"*^ r,,,-.- *Ö]liiifttfiil,.',,
p: " \irü',irt L r {l, |ii :,,.,lr i Ü.' .,)tdo,lro"n.,:n g] i.lu.:it J l,,r iJ l+

L-"^lí,,r<c,,1r{r L qr r,.rQnr|, .{*i.,*ttntr,.;n,.l,,-,rJli+oft- n(r.plJ,'.
Tt-slc.iúte c{ , ,lclt cY cb t ffi<


