ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az azon tényre tekintettel, hogy
városunk vállalkozói a helyi adók kapcsán – különösképpen a helyi iparűzési adóval – jelentős
mértékben hozzájárulnak a város fejlesztési céljainak megvalósításához, továbbá az azon tényből
kiindulva létrehozott alapítványt, hogy városunkban a munkanélküliség is reális veszélyforrás,
ezért a helyi vállalkozásokat támogassák és az új munkahelyteremtő beruházásokat ösztönözzék,
közalapítvánnyá alakítja az alábbi feltételek mellett:
1) A közalapítvány neve:

Veszprém Város helyi Vállalkozásokat Támogató
Közalapítvány

2) A közalapítvány székhelye:

Veszprém, Óváros tér 9.

3) A közalapítvány célja:
Azon veszprémi telephelyű vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságok, valamint külföldi részvétellel működő vállalkozásoknak a közalapítvány
pénzeszközeivel történő támogatása, amelyek vállalkozásaikat Veszprém város közigazgatási
területén valósítják meg.
A közalapítvány részletes céljai:
-

-

a támogatottaknál munkahelyek teremtése és munkahelyek megőrzése,
munkahelyteremtést biztosító eszközfejlesztés (beruházás, gépbeszerzés),
a termelő és infrastrukturális jellegű fejlesztések,
az idegenforgalommal összefüggő beruházások, valamint a működési költségek
fedezetének kamatmentes kölcsönnel vagy kedvezményes kamatozású – de maximum a
mindenkori jegybanki kamat 50 %-nak felszámítása mellett kölcsönnel történő
támogatása,
Veszprém város közigazgatási területén működő vállalkozások közterületi kapcsolattal
rendelkező üzlethelyisége külső megjelenésének – településképi szabályozásnak megfelelő
– átalakításához támogatás biztosítása.1

A közalapítvány kuratóriuma dönt arról, hogy a közalapítvány részletes céljai közül a pályázat
kiírásakor – többek között a mindenkori gazdasági helyzetre tekintettel -, mely célokat preferálja.
Alapító akként rendelkezik:
hogy a támogatás összege rövid lejáratú likviditási kölcsönöknél legfeljebb 500.000,-Ft,
fejlesztési hiteleknél akár induló, akár működő vállalkozásoknál 5.000.000,-Ft összegig
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terjedhet. A munkahelyek teremtésére és munkahelyek megőrzésére vonatkozó fejlesztési
kölcsönök esetében az alapítvány 1 évig a minimálbér és annak járulékai erejéig biztosítja a
költségek fedezetét annak fejében, hogy a pályázó az érintett munkavállalókat legalább 3 évig
alkalmazza. A kölcsön visszafizetése 1 év türelmi idő után 2 év alatt kamatmentesen történhet.
Rendkívül indokolt esetben – 1 évben 1 alakalommal – maximum 30.000.000,-Ft azaz
harmincmillió forint visszatérítendő támogatás nyújtható, ha a pályázó legalább a kölcsön
futamideje alatt minimum 80 fő alkalmazását garantálja.
Munkahelyteremtést biztosító eszközfejlesztés, termelő és infrastrukturális jellegű fejlesztés
valamint idegenforgalommal összefüggő beruházás esetében az alapítványi támogatás (amely
nem lehet több, mint a megvalósítandó fejlesztés költségeinek 75%-a, de maximum 5.000 eFt)
egy összegű lehívására is lehetőség van, amennyiben fejlesztési célhoz kapcsolódó számla(k) ezt
alátámasztják. A kölcsön visszafizetése ebben az esetben is 1 év türelmi idő után 2 év alatt
kamattal növelten történhet. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat 50 %-a.
A módosított értékhatárok a 2010. első félévi pályázatok kiírásának időpontjától érvényesek.
A közalapítvány céljainak elérése érdekében támogatás kizárólag pályázat útján nyújtható.
4) A közalapítvány induló vagyona a helyi iparűzési adóból elkülönített 10.000.000,-Ft.,
amelyet az alapító átutalt a közalapítvány rendelkezésére.
Az alapító vállalja, hogy a közalapítvány számlájára a közalapítvány-tételt követően minden
évben az éves költségvetésben elfogadott – saját forrásból elkülönített összeget – két
részletben a tárgyév április 30., illetve október 30. napjáig – átutal.
A közalapítvány kiegészítő bevételei:
-

A közalapítványon lévő pénzösszeg kamat hozadéka,
A folyósított kölcsön visszafizetéskori törlesztő részletei és kamata,
A kölcsönt a pályázati céltól eltérően felhasználó vállalkozók által visszatérített
támogatás, valamint az általuk megfizetett kamatok és egyéb költségek,
az alapító rendelkezése szerint a közalapítványhoz csatlakozó jogi és természetes
személyeknek a közalapítvány számlájára történő befizetései.

5) A Közalapítvány jellege, időtartama:
A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar, illetve külföldi természetes és jogi személy
csatlakozhat.
A csatlakozást a kuratórium hagyja jóvá, de amennyiben az elfogadás kérdésében a felajánlást
követő 15 napon belül nyilatkozat nem születik, úgy az adományt elfogadottnak kell tekinteni.
A csatlakozók jogosultak az alapító okiratban megjelölt célokkal egyező javaslatokat tenni az
általuk adott vagyoni juttatás, vagy annak egy részét érintő célirányú felhasználásra, amelyet a
kuratórium figyelembe vesz.
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Alapító a közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vételétől
kezdődően határozatlan időre hozza létre.
6) A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.2
7) A közalapítvány szervezete:
A közalapítvány kezelésére az alapító közalapítványi kuratóriumot hoz létre. A kuratórium
gondoskodik a közalapítványi célok megvalósításáról.
A kuratóriumi tagok megbízatása 4 évre szól.
A kuratórium tagjai:
Elnök:
Sher Ágota
Tagjai:
Melles Árpád
Vágó Péter
Dr. Molnár Ferenc
Soós Csaba

Veszprém, Baláca sor 23.
8200 Veszprém, Hóvirág u. 17.
8200 Veszprém, Tölgyfa u. 12.
8229 Csopak, Deák F. u. 8.
8230 Balatonfüred, Babits Mihály u. 7.3

A kuratórium feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatalnak a polgármester által kijelölt
ügyintézői segítik.
A kuratórium és a közalapítvány működéséhez szükséges költségeket a közalapítvány
vagyonából kell fedezni.
A kuratóriumi tagok feladatukat társadalmi megbízatásban és térítésmentesen látják el.
A kuratórium döntései az összes tag kétharmadának egyetértésével hozhatók.
Összehívásáról szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a kuratóriumi elnök
gondoskodik.
A kuratóriumi tagok megbízatása 4 évi időtartamra szól.
A kuratóriumi tagság megszűnik
- a tag halála,
- lemondása,
- az alapító által történő visszahívás esetén.
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A kuratórium a közalapítvány működéséről évente köteles az alapítónak beszámolni és
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
8) A közalapítvány képviselője Soós Csaba, de ezt a jogát esetenként átruházhatja a kuratórium
más tagjára. A bankszámla feletti rendelkezéshez Soós Csaba és Scher Ágota együttes
aláírása szükséges.4
9) A közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének az ellenőrzésére az
alapítók három tagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A megbízás 3 évre szól, a tagok ismételten is megbízhatók. A bizottsági tagság megszűnik:
-

a tag halála,
a tag lemondása,
a tag alapító általi visszahívása,
közalapítvány megszűnése – határozott idő letelte esetén.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Szabó Imre elnök
Dózsa László
Dr. Marton Gyula

Veszprém, Jutasi u. 53/10.
Veszprém, Egry J. u. 27.
Veszprém, Kalmár tér 26.

A Felügyelő Bizottság működése:
A Felügyelő Bizottság az éves beszámoló alapján vizsgálja a közalapítványt és a kuratórium
tevékenységét.
Jogosult célvizsgálatot folytatni, amennyiben a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
A Felügyelő Bizottság a közalapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de
évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítónak.
Az alapító felkérése alapján a Felügyelő Bizottság más alkalommal is tarthat vizsgálatot.
A Felügyelő Bizottság az általa megalkotott ügyrend szerint működik.
10) A közalapítvány működése:
A közalapítványi vagyont a 3. pontban leírt célok megvalósítására lehet felhasználni.
A kuratórium a vállalkozói pályázatok alapján szükség szerint, de legalább évente két
alkalommal június 30.-ig, ill. december 15.-ig dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
A támogatási összegek felhasználásának konkrét szabályai a Szervezeti és Működési
Szabályzat részletezi.
11) A közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a kuratórium állapítja meg.
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12) A közalapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról. hogy a
közlemény a közalapítvány tevékenységéről, a pályázatok benyújtásának módjáról, és a
támogatás feltételeiről szükség szerint, de legalább évente két alkalommal az alapító által
fenntartott heti lapon keresztül értesüljön.
13) A közalapítvány megszűnése esetén az alapító annak vagyonát a hitelezők kielégítése után
köteles a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célú alapítványnak adni.
14) Alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági
nyilvántartásba vétele szükséges.
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
Veszprém, 2014. február 28.

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
alapító
képviseletében
Porga Gyula
polgármester
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