Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
140/2016. (V.26.) határozata
a Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Döntés
a Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprém
Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítását a
határozat 1. mellékletének megfelelően jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat
aláírására.
Határidő: 2016.június 3.
Felelős: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
Veszprém, 2016. május 26.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprém
Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló
140/2016. (V.26.) határozatához
Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány
alapító okirata

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 140/2016. (V.26.)
határozatával a következő jogszabályi és ténybeli változások okán az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény alapján a közalapítvány alapító okiratát
úgy módosítja, hogy az alábbi szöveggel, tartalommal fogadja el:
1. Az alapító neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az alapító székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Az alapító képviselőjének neve: Porga Gyula polgármester
2. A közalapítvány neve: Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány
3. A közalapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
4. Az alapítói induló vagyon:
Az alapító a közalapítvány céljaira 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint készpénzt
rendel.
5. A közalapítvány célja:
 közlekedésbiztonság védelme
 a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység
 a város úthálózatának javítása, korszerűsítése,
 közlekedési csomópontok kapacitásának bővítése,
 a város közlekedési létesítményeinek üzemeltetése, javítása,
 a forgalombiztonság fokozása,
 tömegközlekedési feltételek javítása,
 gépkocsi parkolási he1yek számának növelése,
 a lakótelepek parkolási normáinak javítása,
 a belváros zsúfoltságának csökkentése, új parkolóhelyek kialakításával,
 Veszprém Megyei Jogú Város szociális ellátáshoz hozzájárulás azzal, hogy a rászoruló
65 év alatti nyugdíjasoknak a helyi autóbusz-közlekedés igénybevételéhez bérletvásárlási támogatást biztosít.
6. A közalapítvány jellege:
6.1. A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy
bármikor a közalapítvány 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.

6.2. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
7.

A közalapítvány időtartama:

A közalapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.
8.

A közalapítványi vagyon felhasználása:

8.1. A közalapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
8.2. 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.
8.3. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján
támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

a

8.4. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy
rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
9.

Az alapítvány ügyvezető szerve:

9.1. Az alapító a közalapítvány vagyonának kezelésére 5 (öt) természetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):

dr. Temesvári Balázs Tamás
lakcím: 8200 Veszprém, Berkenye
köz 4/F.
anyja neve: Besenyei Alexandra

A kuratórium további tagjai (név, lakcím):

Holonics Renáta
lakcím:Szentkirályszabadja, Diófa
u. 8.
Adamovics László
lakcím: Szentgál, Somogyi B. u. 9.
Merhala Béla
lakcím: Veszprém, Avar u. 42/D.
Molnár Nándor
lakcím: Veszprém, Stadion u. 36/3.
Demény Zoltán
lakcím: Veszprém, Boksa tér 1/B.
Kovács Zoltán
lakcím: Veszprém, Boglárka u.
10/H.

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

9.2. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító
jelöli ki, s 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
9.3. A kuratórium biztosítja a közalapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez
megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt a közalapítványhoz érkezett
adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
9.4.







A kuratórium
köteles az alapítói vagyon tőkeértékét megőrizni, illetve gyarapítani,
a közalapítványi célokra a törzstőke hozadékát és az adományokat használhatja fel,
a közalapítványi vagyont nem idegenítheti el,
a közalapítvány gazdálkodására, könyvvezetési rendszerére a vonatkozó
pénzügyminisztériumi rendeleteket alkalmazza,
a jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel – a közalapítványi vagyonon belül –
elkülöníthet rendeltetésüktől függően célalapokat. Ennek felhasználási célja a
közalapítvány általános céljain belül meghatározott feladatokra korlátozódhat,
köteles az alapítónál a közalapítvány feloszlását kezdeményezni, ha a törzsvagyon a
felére csökkent.

9.5. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik.
9.6. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke írásban hívja össze. A kuratóriumi ülés
napirendi pontjait, illetve a napirendi előterjesztéseket tartalmazó meghívót az ülés
napját megelőzően 10 munkanappal kell postázni. A meghívónak minden esetben
tartalmaznia
kell
a
kuratórium
tagjainak
távolmaradásából
fakadó
jogkövetkezményeket, különösen a kuratóriumi ülés újbóli összehívásának és a
kuratórium határozatképességének tekintetében.
9.7. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium elnöke - a kuratórium bármely tagjának
javaslatára - zárt ülést rendelhet el, amennyiben a kuratórium tagjai egyszerű
többséggel támogatják a zárt ülés elrendelését.
9.8. A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%-a jelen van.
Határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 10 munkanapon belül újra össze kell
hívni. Az azonos napirenddel újból összehívott kuratóriumi ülés a megjelent tagok
számától függetlenül határozatképes.
9.9. A kuratórium határozatait lehetőség szerint konszenzussal, ennek lehetetlensége
esetén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
9.10. 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.
9.11. A közalapítvány az alapító okiratban meghatározott közhasznú célok megvalósítása
érdekében – azokat nem veszélyeztetve – a megvalósítás lehetőségeinek bővítése és
minőségének jobbítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat.
A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag
közhasznú tevékenységre fordítja.
9.12. A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a
közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak
e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek
részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
9.13. Az éves beszámolót a kuratórium elnöke terjeszti elő a tárgyévet követő év első
kuratóriumi ülésén, de legkésőbb minden év március első munkanapjáig.
9.14. Amennyiben a kuratórium nem fogadja el a beszámolót, az elnök köteles gondoskodni
a kifogásolt részek módosításáról - figyelembe véve a kuratórium tagjainak
észrevételeit - és egy hónapon belül rendkívüli kuratóriumi ülést összehívni. A
beszámoló elfogadására összehívott kuratóriumi ülés napirendje nem egészíthető ki
más előterjesztésekkel.
9.15. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik
megtérítésére igényt tarthatnak.
9.16. A kuratórium a közalapítvány működéséről évente köteles az alapítónak beszámolni –
mely beszámolót az alapító (Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése) minden év március 31. napjáig fogad el közgyűlésén egyszerű
szótöbbséggel – a közhasznúsági jelentést vele ismerteti és gazdálkodásának
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
10.

A közalapítvány működésének ellenőrzésére felügyelő szervet hoz létre:

10.1. A közalapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság. A bizottság három tagját az
alapító bízza meg határozatlan időre. A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja az, aki:
a kuratórium elnöke vagy tagja, a közalapítvánnyal megbízatásán kívül más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, a közalapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül, illetve
hozzátartozója a kuratórium elnökének, tagjainak, a közalapítvánnyal munkaviszonyban
vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban van és a közalapítvány cél szerinti
juttatásaiból részesül.
A felügyelő bizottság elnöke:

Rompos Gabriella
Lakcím: Veszprém, Dugovics u. 1.
Anyja neve: Horváth Teréz

Tagjai:

dr. Kónya Norbert
lakcím: Veszprém, Csikász u. 6/A. 4/1.
Szalay Zsolt
lakcím: Veszprém, Takácskert u. 2. Fsz. 1.

10.2. A felügyelő bizottság saját hatáskörében vizsgálja és ellenőrzi a közalapítvány céljainak
elérése érdekében végzett feladatok alapszabályban foglaltak szerinti végrehajtását, a
kuratórium döntéseinek szabályszerűségét, a közalapítvány gazdálkodását és a
kuratóriumi elnök intézkedéseinek szabályszerűségét.
10.3. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. A
felügyelő bizottság ülésein részt vesz a kuratórium elnöke, illetve a felügyelő bizottság
kérése alapján a kuratórium más tagja.
10.4. A felügyelő bizottság jogosult betekinteni
dokumentumaiba, jegyzőkönyveibe.
11.

a

közalapítvány

nyilvántartásaiba,

Összeférhetetlenségi szabályok:

11.1. 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.
11.2. A közalapítvány 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.
11.3. 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.
12.

Záró rendelkezések

12.1. A közalapítvány az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
12.2. 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
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

12.3. Alulírott, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Porga Gyula
polgármester), mint Alapító a jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
létesítő okiraton igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes
szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat …………….. pontjainak változása adott
okot, melyek dőlt betűvel kerültek megjelölésre..
Kelt: Veszprém, 2016. év. …....................... hó ….. . napján
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító képv.
Porga Gyula polgármester
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

