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.-Alapítvány csépa községért .-alapító

okirata módosítása etlbgadásárót

CséPa KÖzségi ÖnkonnánYzat KéPviselő
testiilete ..Aiapítvány Csépa
Községért., alapitó
okiratátacsatoltalapítóokirat.,.,útmódosítja

Alapítvány Csépa Községért

ALAPÍrÓ

OKIRATA

Meiyben a jeIen okiratot aláíró Csépa
az alábbi megjelölt célra és feltételek Községi Önkorm ányzat- mint alapító.
meileti az 1993, J"í xcrr, i.r"e
módosított Ptk. 74lA §-a atapján közalapítványt
hoz ldtre,
"lry.i

7./ Az alapítvány neve.:
2.í Az alapítván-v székhelye:

3.t Az

Alapítvány Csépa KözsÉgért
s+7! Csépa. Rákóczi u,24.

alapítvány célja és fő tevékenysége:

'

frJ;ff:-

hagYománYainak történeImi értékeinek
a megóvása,

r §

közművelődési, közoktatási.- e-eészségügyi
és szociális
intézmé.nyekszakeliárási színvonalának
emeiése,

o { község érdekébenműködó öntevékenv
csoportok, körök.
e gye s ü l e te k m űködé sének
se gítsége" tehetse*n go oairi,
' Segíteni a kÖzség gazdasági, infrasírukturális fejlesztését
r KÖrnYezetÜnk védelméneksegítése,
a testkultúra fejlesztése a
sportegyesüieten

4.J Az alapítvány jogi
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beiüli és kívrili szeméry.t i.rrioi-rjü;".

szeméiv.

Képviseletérea kuratórium elnöke jogosult.
Az alapító megnevezése: Községi Önkormányzat
A

iJ;:;;:';#

z alapítvány i c é
rende I t
l",iiii;.:.1
500.000, - Ft azaz
'raötszázezer", Ft.
Az e|Őző Pontbarr meghatár ozatt alapítványi
300.000,- Ft az*z báromszázer", r't tOl vagyon fel}rasználása:

kamata áasználható fe1, míg a továbbÍ':;r*J.""i.[;j'T:.:;í§.;

felhasznátható.

Felhasznátásáról az alapítvány kuratóriuma döntAz alapítványi vagyon felhasznáiása s

megvalóiításához szükséges **nu,.",lT

-i,"i§§::i'

..j

beszerzésekné1 a kÖzbeszerzésekről szóló törvény
kötel ező előírásain

túlmenőerr is törekedni kell a pályáztatásokra, valamint a helyi
vállalkozók, lakosok foglalkoztatására. minél szélesebb kö;ű
bevonására, érdekeltségük nóvelésére, Támosatni keil az alapítványi
cél megvalósítását elősegítö önkéntes kezdeményezéseket.
7.1 Az alaPÍtvány céljára rendelt készpénzösszeget az alábbi pénzintézet
elkülönített bankszámláján kell kezelni.
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai Kirendeltsége
Csépa, Béke u.1 l8/a

Az alapífvány számlaszáma:69800023-15200691

8./ Az alaPÍtvánY vállalkozási

tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében,azokat nem ve§zélyeztetve végez.

9./ Az alaPÍtvánY a gazdálkodása
jelen alapító okirat

a

során elért eredményt nem osztja fel. azt
3.1 pontjában szabályozott cél eléréseérdekében

az ugyanott meghatározott tevékenységérefordítj a.

la./ A,z alapítvány pártpolitikai tevékenységet nem folytat. szervezete
pártoktó1 független és azoknak anyagi támogatást nerTI nyújt,
országgYŰlési képviselői. illetve megyei önkormányzati választáson
jeiöltet nem állít"
11.1

Az alapitvány kezelője a
idótartamra szól
elnö ke:
nökhelyette§
tagj ai:

el

e:

kuratórium. melynek kijelótése határozatlarr

Kiss luíagdolna 5175 Csépa Bajcsi Zsilins:ki u. } a.
Pintér László 51?5 Csépa, Samagyi tt. 9/a.
Papp Erzsébet 5,175 Csépa, Rákóczi u 2ő.
Ifi, Harmato.s JózseJ 5175 Csépa, Béke u, ]őO/a.
Egediné Lovas Ánnamáriq. 5175 Csépa, Béke u, 1

A kuratórium tagjai e teyékenységüket társadalmi munkában vógzik. de
igazolt köitségeik rnegtérítéséreigónyt tarthalnak.
12-1 A kuratóriumi tagok összeférhetetlenségére a
§-ban megfogalmazottak
13./

érvényesek.

A kuratórium üléseit félévenkénttartja, de
összpülhet.

szükség szerint bármikor

Az blnÖke hívja össze irásos

meghívóban a napirend közlésével és
tegalább három nappal korábban.
IlYen előzetes meghívás nélkül is ülésezhetnek. ha va]amennyien jelen
vannak és a napirend megtárgyalása ellen senki sem tiltakozik.
Az ülések nyilvánosak, A kuratórium évente egyszer köteles
be
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l4./ Az alapítvánnyal kapcsolatos minden döntést a kuratórium hoz

g

yon

meg,

határozat formájában. A határozatban meg kell jetölni a végrehajtáséit
felelós tag nevét és a végrehajtás határidejét.

í

A kuratórium akkor

határozatképes, ha az ülésein az
elnök és a
tagjainak,50 %-a jelen van. A haiározatait
nyíi,
..*"rra.sal
egv52glű
szótöbbséggel hozza, Minden tagnak
1-1-.ruuuzata van,
A kuratórium határozat hozatalában nel' veher
részt az a személr,. a1;
vagy akinek közeli hozzátarlozőja lprt
685.
§ b. pont/";"il;;;";;
alaPján kötelezettség, vagy r"t"iorrjg
alul
menresrit- nár*ilyen más
előnyben, illetve a rregköündő
;ogagyTeá:"
.g-";;;j"'
i.i-telt. ,'Nem
minósÜI előnYnek a sierVezet cetizeiinti juttaiarui
r..r.tjben
a bárki
által megkötés nélkü1 igénybe vehető nenr
pénzbeni
juttatás,
15./ A kuratórium munkáj?t az elnök
vezeti, ő gondoskodik az ülés
Összehívásáról és levezetéséröl. e
*uruÚ.ium ü]éseiröl jegyzőkönyvet
kel1 vezetni, amelyet valamennyi jelenlévő
tag aláír.
A jegyzőkönyvnek tartalmaz:j; É.tti"gaiaubaz ülés helyét, idejét, a
"";;r;;;'"
j e 1en lé vő k nevét, a
napi rendi. pontbk";; ;;
;i''n"yi i attozatot<
a hozott hatirazatok teljes ,ra,,.get--er".",r-,'irozathozatal
fíí;u*,:',
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Az alaPÍtvánY évenkéntbeszámoló jelentést
köteles készireni"
Előkészítésea kuratórium elnökének a
feladata.
s azokai a
kuratóriumnak kell jóváhagynia,

A

beszámoló jelentés nyilvános, abba bárki
betekinthet. illelve abból
készíthet.A u.,j*"j;;':'i.1!,

iijl'o5i"j:;:;;;,Jásolaiot

l7

újságban

'l A kuratórium elnöke köteles oiyan nyilvántartás
v.ezetéséról
gondcskodni, amelYből a kuratóriurn
oánre..inek
tartalma.
időpontja
és batálYa, ilietve a döntést tamolatát'e,
.t.}enzot.szamaránya
''1

ehetséges szem ély e /

/ha

me gá.ilapithatá-.

t8'i A kuratórium döntéseiről a meghozatalát
követő 5 munkanapon be lül
kÖteles irásban és rövid indoÜássat e.i*siteni
az é.i;;t személyt,
BármelY döntés nyilvánosságra hozatali
*oo.;a.or a kuratórium döni.
*űk'lae'évei kapcsolato.uo t.t.tkezett i*totuu
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Az alapítvány céljához, kapcsolódó szolgáltatások
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2''/ A bankszámláról való
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bárki

nyilvánosak.

-'i;:i tT* -i"

i

utatványozáshoz. a készpénzfeIv€teléhez
két
szeméiy aláirása szükséges.

Kiss Magdolna kutatórium elnöke
EgedínéLovas Annamáría karatórium tag
22.1
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csatlako

::T:jff*":l^
_:j::il:]i1,,amennyiben
egyetértve
",
elfogadja
jelen alapító okiát ...,a"li*r;;;ii
73.1 Az
A7 alapítvány
alanii..á-..
*a^L^ii-^-^tr^
,l.!,
megbatározatlan idótartamra
létestit.
Az aIapító okiratot hivatalos lapban kőzzé kell tenni,

24'/ &z alaPÍtvánY megszűnése esetén
a megszűnés időponrjában meglévó
vagYont az alaPító kaPja, mely azt
aielin alapitó oti.ui i,l pontjában
meghatárbzott célhoz hasonló .et.*
t,;t.l!, felhasználni.

A jeien alapító okirat érllnless égéhez,az,
alapitvány létrejöttéhez
Jási-ruagik;;-!;oot '' il;;r;,
Bíróság
il:t'r'f;Xauulo.y*r..u
^
" Az
26.1
alapítvánrry1l kapcsolatos minden egyéb
kérdésbena ptk.
szabáIYai, a mindenklri hatályos
r*nnett.zések,
és a 1l 5l1gg?.
lVIL23.1 számú Korm. rendelet uitur*ur*oJOt,
2§,l
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