
ALAPÍTÓ  OKIRAT

A  Tiszakécske  Város  Önkormányzata  (6060  Tiszakécske,  Kőrösi  utca  2.  képviseli:  Tóth  János 
polgármester), mint alapító (alapítói jogok gyakorlója) a jogi személyként működő Vagyonvédelmi és 
Bűnmegelőzési Alapítvány alapító okiratát módosította és egységes szerkezetbe foglalta az alábbiak 
szerint:

1.)  Az alapítvány neve:

Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány

2.)  Az alapítvány székhelye:
6060 Tiszakécske, Béke utca 167.

Telephelyei:   6060 Tiszakécske, Béke u. 138.
  6060 Tiszakécske, Ady E. u. 66.
  6060 Tiszakécske, Béke utca 152.

3.)  Az alapítvány célja:

a) Tiszakécske  város  és  üdülőterületén  a  vagyon  elleni  bűnözés  visszaszorítása  érdekében  a 
vagyonvédelmi tevékenység színvonalának emelése,
b) A bűnmegelőzés elősegítse,  ennek érdekében technikai  eszközök beszerzése és folyamatos 
felhasználásának biztosítása,
c) A bűnmegelőzési módszerek alkalmazása és ezeknek folyamatos korszerűsítése,
d) A lakosság körében széles körű vagyonvédelmi propaganda tevékenység kifejtése,
e) Közterület  használatának,  tisztaságnak  ellenőrzése,  védelme,  ilyen  jellegű  illegális 
tevékenység megelőzése.

Az alapítvány - az alapítók elhatározása alapján - közhasznú szervezetként működik, mely során az  
alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
- Közrend és közlekedésbiztonság védelme.

Közhasznú  tevékenysége  során  olyan  közfeladatot  lát  el,  amelyről  törvény  vagy  törvény 
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi  
önkormányzatnak  kell  gondoskodnia.  Közhasznú  tevékenységét  az  alábbi  közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi: 
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában /Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés  17.  pontja/,  mely  feladat  önkormányzati 
feladat- és hatáskörök közé tartozik;
- a bűnmegelőzés érdekében együtt működik az Alapítvány a helyi Rendőrséggel - a Rendőrségről  
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdés a) és c) pontjai alapján. 

Az alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi 
és  gazdálkodó  szervezettel,  más  egyesülettel  és  szövetséggel,  amelyek  segítik  az  Alapítvány 
eredményes működését és céljainak megvalósítását.

4.)  Alapítvány vagyona:

Az alapítvány induló vagyona 120.000,- Ft – melyet az alapító készpénzben bocsátott az alapítvány 
rendelkezésére az alapításkor  + 1 db 1500 Lada gépkocsi, melyet természetben bocsátott Tiszakécske  
Önkormányzata az alapításkor az alapítvány rendelkezésre. 
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Az alapítvány céljaira – a kuratórium döntése szerint – az alapítvány induló vagyona és hozadéka, 
valamint az induló vagyont meghaladó, a későbbiekben juttatott vagyoni hozzájárulások használhatók 
fel.

Alapító: Tiszakécske Város Önkormányzata, 6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2. (Képviseli: Tóth János 
polgármester)

5.)  Az alapítvány kezelője:

Az alapítványi vagyon kezelésére az alapító nyolc tagú kuratóriumot hozott létre.

A kuratóriumi tagság létrejötte:
- a kuratóriumi tagot, a kuratórium elnökét az alapító jelöli ki - határozatlan időtartamra. A tagság, az  
elnöki tisztség  a kijelölés elfogadásával jön létre.  

Megszűnik a kuratóriumi tagság: 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással: a kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése  
esetén az alapító hívhatja vissza. A visszahívást igazolt módon (tértivevényes postai küldemény vagy 
személyes átadás) kell kézbesíteni a kuratóriumi tagnak;
d) lemondással – a kuratórium tagja tisztségéről bármikor lemondhat a kuratórium elnökéhez vagy egy 
másik kuratóriumi taghoz intézett írásbeli nyilatkozattal. A nyilatkozatot igazolt módon (tértivevényes  
postai  küldeményként,  vagy személyes  átvétel  igazolása  mellett)  kell  kézbesíteni  a  címzettnek.  A 
lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével a tisztsége elfogadásának napján, ennek hiányában 
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá);
e) a kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f)  a  kuratóriumi  tag  cselekvőképességének a  tevékenysége  ellátásához  szükséges  körben  történő 
korlátozásával;
g) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A kuratórium az általános szabályok szerint dönt az alapítványi vagyon hasznosításának módjáról – 
így  különösen  a  különböző  költségek  és  tiszteletdíjak  kifizetéséről  továbbá  az  alapítványhoz 
csatlakozni  kívánók hozzájárulásának elfogadásáról.  Feladata  az  alapítvány céljára  rendelt  vagyon 
hatékony  működtetése  és  az  alapítványi  céloknak  megfelelő  felhasználása,  az  alapítványhoz 
csatlakozni kívánók hozzájárulásának elfogadása.

Tagjai  a  megbízatásuknak  anyagi  ellenszolgáltatás  nélkül  tesznek  eleget,  tevékenységükkel  
kapcsolatos indokolt és igazolt költségek megtérítésére jogosultak.

Az alapítvány vezető tisztségviselői:
 

A testület elnöke: 

KOVÁCS BÉLA (Kecskemét, 1968. 07. 11. an.: Monitor Mária) 
6060 Tiszakécske Petőfi u. 30.sz.

Tagjai: PETRIK ANDRÁS (Szolnok, 1951. 08. 02. an.: Váróczi Krisztina)  
6060 Tiszakécske, Szabolcska u. 87/A.

PUSZTAI PÁL (Tiszakécske, 1957. 08. 29. an.: Balla Terézia)
6060 Tiszakécske, Arany J. u. 33.

ÉZSIÁS BÁLINT (Nagykőrös, 1960.11. 23. an.: Szabó Mária)
6060 Tiszakécske, Blaha L. u. 10.
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NYITRAI TAMÁS (Szeged, 1976. 01. 06. an.: Bozsó Eszter Ágnes)
6060 Tiszakécske, Németh L. u. 4.

DR. POLYÁK JÓZSEF (Kecskemét, 1978.04. 21. an.:Fazekas Julianna)
6060 Tiszakécske, Kazinczy u. 21.

LÁSZLÓ IMRE MIHÁLY (Tiszakécske, 1954. 07. 29. an.: Sáfrány Margit)
6060 Tiszakécske, Tiszasor 67/A.

TÓTH TIBOR (Kecskemét, 1967.09.13. an.: Csábi Rozália)
6060 Tiszakécske Puskin u. 25.

A  kuratórium  szükség  szerint,  de  legalább  évente  egyszer  ülésezik,  összehívásáról  az  elnök 
gondoskodik,  oly módon,  hogy az ülést  megelőzően legalább 8 nappal  személyesen  vagy ajánlott 
levélben  értesíti  a  kuratórium tagjait  és  ekkor  közli  velük  a  napirendi  pontokat  illetve  adja  át  a  
döntéshozatalhoz esetleg szükséges írásos anyagokat.
Erről külön nyilvántartást vezet.

Az ülés akkor határozatképes,  ha azon legalább öt  tag jelen van.  Az ülések nyilvánosak,  szükség  
szerint az ülésekre további személyek meghívhatók. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 
az elnök és egy tag ír alá.

A kuratórium döntéseit nyílt, név szerinti szavazással hozza – egyszerű szótöbbséggel.

Határozatképtelenség esetében az  elnök eltérő napra újra  összehívja  a  kuratóriumot  – új  meghívó 
küldésével  az  általános  szabályok  szerint;  a  határozatképesség  szabályai  a  következő  ülésen  is 
ugyanazok, vagyis öt tag együttes jelenléte szükséges.

Az Alapítvány éves beszámolójának elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyet  
szintén  nyílt,  név  szerinti  szavazással,  a  fenti  módon  hagy  jóvá.  Nyilvánosságra  hozataláról  a 
kuratórium elnöke gondoskodik.
 
A kuratórium döntéseiről az elnök külön nyilvántartást vezet „A kuratórium döntései” elnevezéssel.  
Ebben nyilvántartja a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és  
ellenzők  számarányát  és  személyét.  A  határozatokat  az  elnök  sorszámmal  jelöli,  melyet  szintén 
tartalmaz a nyilvántartás.   

A kuratórium döntéseit annak meghozatalától számított 8 napon belül az érintettekkel ajánlott levélben 
közli és Tiszakécske Város Önkormányzata hirdetőtábláján (6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2.)  hozza 
nyilvánosságra – erről (a kifüggesztés tényéről) az önkormányzat dolgozója ad igazolást. A döntések 
közlése továbbá azok kifüggesztése a kuratórium elnökének feladata.

Ugyan így hozza nyilvánosságra továbbá az alapítvány működésére vonatkozó információkat valamint  
szolgáltatásait és azok igénybevételének módját.

Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő év május 31. napjáig 
köteles letétbe helyezni  és közzétenni – az Ectv. 30. §-ában foglaltak szerint továbbá Tiszakécske 
Város Önkormányzata hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra a tárgyévet követő év május 31. napjáig.

Tekintettel arra, hogy az alapítvány közhasznú szervezetként kíván működni, ezért ezzel kapcsolatos  
tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb  adatait  is  Tiszakécske  Város  Önkormányzata  
hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az alapítvány székhelyén – minden 
hónap első hétfőjén 10,00 – 15,00 óráig a kuratórium elnökéhez címzett írásbeli kérelem alapján.
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6.)  Az alapítvány képviselője:

Az  alapítványt  2019.  március  hó  01.  napjától KOVÁCS  BÉLA - a  kuratórium elnöke  képviseli. 
Képviseleti joga önálló, általános és korlátlan.

Kovács Béla elnök akadályoztatása esetén Petrik András a kuratórium tagja képviseli az alapítványt.  
Képviseleti joga ekkor önálló, általános és korlátlan.

Az alapítvány vagyonát  kezelő pénzintézet  bankszámláján lévő pénzről történő rendelkezéshez két  
együttes  aláírás  szükséges:  Kovács  Béla elnök  és  a  másik  aláíró  Pusztai  Pál  vagy László  Imre 
kuratóriumi tag.

7.)  Az kuratóriumi tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit  
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A kuratórium természetes személyekből áll, tagjai közül legalább ötnek állandó belföldi lakóhellyel  
kell rendelkeznie.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

A  kuratórium  határozathozatalában  nem  vehet  részt  az  a  személy,  aki  vagy  akinek  közeli  
hozzátartozója a határozat alapján
 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés  
nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolgáltatás,  illetve  az  egyesület  által  tagjának,  a  tagsági  
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető  
tisztségviselője az a személy,  aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt -  
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)  amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  üzletlezárás  intézkedést  alkalmazott,  vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d)  amelynek  adószámát  az  állami  adó-  és  vámhatóság  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte.
 A  vezető  tisztségviselő,  illetve  az  ennek  jelölt  személy  köteles  valamennyi  érintett  közhasznú  
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél  
is betölt.

8.) Csatlakozás az alapítványhoz:

Az alapítvány nyitott.
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Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar vagy külföldi állampolgárságú, székhelyű természetes 
és jogi személy, 

• ha az alapítvány célkitűzéseit elfogadja és a vagyoni hozzájárulását a pénzintézeti bankszámlára  
való befizetéssel az alapítványba beolvasztani rendeli,

• aki az alapítványi cél elérése érdekében vagyontárgyat, ingatlant, technikai eszközt, jövedelmező 
jogosultságot etc. bocsát az alapítvány rendelkezésére és beleegyezését adja, hogy annak célszerű 
felhasználását az alapítványt kezelő kuratórium határozza meg.

9.) Az alapítvány hatálya:

Az alapítvány tevékenységét határozatlan ideig folytatja. Megszűnése esetén vagyona a Tiszakécske 
Városért Közalapítványt (székhely: 6060 Tiszakécske, Bajcsy Zs. u. 3.) illeti.

10.)  Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet  csak közhasznú vagy a létesítő okiratban  
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

A  gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  a  létesítő  okiratában  meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja.

Közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független  és  azoknak  anyagi  
támogatást nem nyújt.

11.) Az alapítvány által adott anyagi juttatásokról, azok mértékéről és időtartamáról a kuratórium 
dönt. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti 
juttatásban nem részesítheti.

12.) Az alapító okiratban nem szabályozott  kérdésekben a Polgári Törvénykönyv  (2013. évi V. 
törvény) valamint az Ectv. (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,  
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról)  rendelkezései az irányadók.

A  Hét  oldalból  és  Tizenkettő  pontból  álló  -  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító 
okiratot - alapító elolvasta, annak tartalmát megértette és azt, mint akaratával mindenben megegyezőt  
két tanú előtt helybenhagyólag aláírta.

Kelt Tiszakécskén, 2018. december  hó 20. napján.

Záradék: Alulírott  alapító  igazolom,  hogy  a  létesítő  okirat  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege 
megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának (módosítások dőlt betűvel jelezve).

…………………………………………..
Tiszakécske Város Önkormányzata
képviseli: Tóth János polgármester

Előttünk, mint tanúk előtt:

olvasható név: olvasható név:

lakcím: lakcím:
aláírás: aláírás:
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