
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

l93 l 2020 . (IX.24.) határ ozata
,oAz Alcsi Holt-Ti száért" Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar országhelyi önkorm ányzatairől szőlő 2OI|.
évi CLXXXIX. törvény 13.$ (1) bekezdése' a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2OI3. évi V.
törvény 3:391. $-a, és az egyesülési jogról, akózhasznűjogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szőIő 2011. évi CLXXV. törvény alapján az a|ábbihatéxozatot
hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Kálmán Dánielnek a Kuratóriumban végzett
tagsági munkáját' míg Petráss Andrásnak azEllenőrző Bizottságbanvégzett tagsági munkáját
megkoszöni és egyidejűleg ,'Az Alcsi Holt-Tiszáért" KöZa|apítvény alapító okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelenhatározat I.
és 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2.l Szolnok Megyei Jogú Varos Közg1rílése felhatalmazzaSzalay Ferenc polgármestert, hogy
az a|apítő nevében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a mellékletek szerinti alapítő okirat
módosítást, az alapitő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint a
változásbejegyzési kérelmet, a Szolnoki Törvényszékhez nyújtsá be, a változásokbejegyzése
céljából.
Felelős : Szalay Ferenc polgármester
Határidőzazonnal
A végrehai tásában közreműkiidik:
a Személyügyi osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3.l Az aIapítő okirat módosításának bejegyzését követően a közzétételről gondoskodni
szükséges
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő : 2020. november 3 0.
A véerehai tásában közremÍÍködik:
a Személyügyi osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Ertesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fej ér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi Lászlő alpolgármester
Dr. Sebestyén lldikó jegyzó
Dr. Rácz Andrea aljegyző
A Polgrírmesteri Hivat al igazgatői
,,Az Alcsi-Holt Tiszáé rt" Közalapítvany
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l.melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9 3 / 2020. (IX.24.) határ ozatáthoz

o,Az Alcsi Holt _Tiszáért') Közalapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosítása
Szolnok Megyei Jogú Város Ktizgyűlóse o,Az Alcsi Holt _Tiszáért" Közalapítvány alapító
okiratát a következők szerint módosítja:

1'.l Az alapító okirat 9. pontjában a

,,Kálmiín Drániel (5000 Szolnok, Horgász u. 9.)'' szövegrész helyébe a Petráss András (5000
Szolnok, Jósika út 19. 2. emelet 7. aJtő) szöveg lép.

2.l Az alapító okirat 10. pontjában a

Jetnáss Andnás (5000 Szolnok' Jósika út 19. 2/7 .)- szövegresz helyébe a Dénes Gábor Ferenc
(5000 Smlnok, Koszuth tér 6: 3. einelet 8. ajtó) szöveg lép.

Kelt: Szolnok, 2020. szeptember 24.

S.zolnok Megyei Jogú Város
onkormrán yzata nev éb en

Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város

polgármestere



2.melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkorm ány zata Ktizgyűlésének
l93 l 2020. (|X.2 4.) határ ozatáthoz

,,AZ ALCSI HoLT-TISZÁÉRT " KozllLapÍrvÁxy

vtÓo o s ÍrÁs o xxar' E GY S ÉGE s S ZERKE ar,TBn. Fo GLAL T

Alapító Okirata

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

évi IV.tv. 74lG. $-a alapján, tartós közérdekű célra - az 1990. évi LXV. tv. 8. $ (1)

bekezdésében, illetve az 1991. évi. XX. tv. 85. $ b) pontjában előírt közfeladat folyamatos

biztosítása érdekében - az a|éhbl

Közalapítván1t

hozta létre.

Szolnok Megyei Jogu Város Önkormányzata, mint alapítő, a Köza\apitvány Polgári
Törvénykönyvről szőIő 2OI3. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a

közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról sző|ő 20t1.
ér i CL}x\'' tön énr (tor-ábbiakban: Civil törvény) rendelkezéseinek megfelelő
tor_ábbműködése érdekében az a|apito okiraton a sziikséges változásokat átvezette.

1. A közalapítvány neve: ''Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány

2. Akóza|apítvány székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

3. Az alapító n€ve' székhelye: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.

4. A Köza|apítvány els ő vezető tiszts é gvis elő i :

A Kuratórium első elnöke és tagjai:
Elnök: Kovács Gyuláné dr. (Szolnok, Ponty v 27 .)

Tagok: Kálmán Dániel (Szolnok, Horgász u. 9.)

Dr. Nagy István (Szolnok, Körte u. 1/a.)

Tornóczky György (Szolnok, Nagy I. krt. 15-17.)

5. A közalapítvány célja:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20IL CLXXXX. törvény 13.$ (1)

bekezdésének 1 1. pontja alap1án helyi önkormányzati feladat a helyi környezet-és

természetvédelem,vízgazdáLkodás,vízkárelhárítás.

A Közalapítvtn5t az alapítő a szolnoki Alcsi Holt-Tisza természeti értékeinek megóvása'
vízminőségének javítása érdekében hozta létre, természetvédelmi és környezetvédelmi
közhasznú tevékenységek folytatására, amellyel a Közalapítvány a fent meghatározott
kö zfeladatok telj esítés ét szolgáI1 a.



A Közalapítvány közreműködik a cél megvalósításához szükséges
- tetvek, p ály ázatok e l őké s z íté s éb en, fi nan szir o zásáb an
- a műszaki beavatkozások és üzemeltetési feladatok pénzügyi támogatásában,
- szerv ezetek létrehozásában'
illetve e||átja az alapítóra háruló, fentiekben felsorolt feladatokat.
Mindezek célok alapjátl - jelen alapító okirat tarta|mára, továbbá tevékenységére tekintettel - a
ko zalapitv ány kö zhas znú s zerv e z etne k minő s ül .

A Közalapitvátty célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
Környezetvédelmi tevékenység, besorolási kód: 1 000.
Egyéb tevékenység, besorolási kód: 1900.

6. A Közalapítvány vagyona:
A Közalapitvány induló vagyona: 1.000.000'- Ft, azaz Egymillió forint.
Az induló vagyont az a|apító aKözalapítvány számlájátra elhelyezte.
A Közalapitvány indu1ó vagyonát növelik az alapitást követően csatlakozó személyek és
szervek (közösségek) által felajánlott és átadott vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok,
valamint a köza|apítvány sztrnlájára befizetett pénzösszegek. Növeli továbbá a vagyont a
pénzbeli befizetések hozadéka, valamint akőzalapitvÍny gazdálkodásának eredménye is.

7. A Közalapítvány jellege:
A Közalapítvány nyitott, althoz valamennyi magyar és ktilfoldi állampolgár, valamint jogi
személy feltétel nélktil csatlakozhat. A Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásához a
K uratórium j óváhagyása szükséges.
_\ Köza1apín ánr'hoz csatlakozók a Közalapitvány tevékenységét akár pénzbeflzetéssel, akár
nem pénzb elt hozzájaruiással támogathatják.

8. A Közalapítvány gazdálkodása:
A Közalapítvány céljainak megvalósítására a Közalapítvány vagyona' valamint annak
hozadéka használható fel. A Kuratórium a vagyonnal - annak növelése érdekében
gazdáIkodhat, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznu vagy jelen alapitő
okiratban meghatározott cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszé|yeztetve végez. A
gazdáIkodása során elért eredményét aKözalapítvány nem oszthatja fel, hanem azt köteles a

j elen okiratban meghatár ozott közhasznú tevékenységre fordítani.
A Közalapítvány a működéssel és fenntartással kapcsolatban felmerülő költségeket vagyonából
fedezi.
A Közalapítvány pályazat kiírása nélkül évente a vagyona 5 oÁ-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokra.
A Közalapítvány csak olyan gazdáIkodő szewezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 8:2.$) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájáru|ása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szewezet további
gazdálkodő szervezetet nem alapíthat, és gazdáIkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A Közalapitviny alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzalnem egyesíthető'
akozalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
A KözalapítvÍny a Kuratórium tagjait, valamint közeli hozzátarlozójukat - a bárkt áItaI
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáItatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
Az alapítő és a csatlakoző aköza|apítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza.



9. A Közalapítvány ügyvezető szerve:
A Közalapitvány ügyvezeto Szerve az ot tagból álló Kuratórium.

A Kuratórium hattrozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli
ho zzátarto ző j a, a hatér o zat al apj án
a) kötelezettség vagy felelősség alólmentesül, vagy
b) bármilyen más e.lonyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minosül előnynek a közhasznű szervezet cé| szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatás.
A közhasznú szetvezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szewezet
vezetó tisáségviselóje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szewezet vezelő
tisztségviselője volt - annak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adÓ- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vÍtmtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az államt adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiány't tárt fel,
c) amellyel szemben az áIlatni adó- és vámhatóságizletlezárás intézkedést alkalmazott' vagy
izletlezfu ást he lyette sítő bír s ágot s z ab ott ki,
d) amelynek adőszámát az áIlami adó- és vámhatóságaz adőzás rendjéről szóló törvény szerint
felfiiggesztette vagy törölte.
A Közalapitvény Kuratóriuma,El\enőrzo Bizottságataga és elnöke, illetve az ennek jelölt
személy köteles valamennyi érintett közhasznú szewezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szewezetnél is betölt,
A kuratórium elnöke:
Tornóczky György (5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 15-17.I. em.)
A kuratónum tagjai:
Barcs Sándomé (5000 Szolnok, Ács u. 4/a.)
Petráss András (5000 Szolnok, Jósika út 19. 2. emelet 7. ajtő)
Virágné Kőházi Kiss Edit (5000 Szolnok, Sarló út 22lA.Il2.)
Horváth Bé1a (5000 Szolnok, Hasznos István út. 10.)

A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) határ o zott i dej ű me gbízatás e s etén a me gb ízás i dőtartamán ak |€1 értáv aI,

b) megszüntető feltételhez k<jtött megbizatás esetén a feltételbekövetkezésével

c) visszahívással,

d) lemondással,

e) a kuratóriumi tag haIáIávaL vagy jogutód nélküli megszűnésével,

Í) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korláto zásáv al,

g) a kuratóriumi tagga| szembeni ktzárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Visszahívási okok:

A kuratórium elnökének, tagjának tevékenysége nem szolgálja akózalapítvány érdekeit vagy
megrendül a belé vetett bizalom.

A Kuratórium feladata:
a.) Dönt aKözalapítvány vagyonának aKözalapitvány céljaira történő felhasználásáról.



/

b.) Az alapítványi célok megvalósítása érdekében pályáaatokat ír ki, terveket készittet,
szerződéseket köt.
c.) Gazdálkodik a Koza|apitvÍtny vagyonával. A vagyon növelése érdekében dönt a
befektetésekről, értékpapírok vételéről, i1letve jövedelmező vállalkozásokban történő
részvételről.
d.) Dönt a Közalapitványhoz tör1énő csatlakozás elfogadásáról, nyilvántartásba veszi az űj
tagokat.
e.) Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály a kuratórium kizárólagos
hatáskörébe utal.

A Kuratórium műktidése:
A Kuratórium szükség szerint' de évente legalább két a1kalommal ülésezik. A Kuratórium
üléseit az elnök - írásban a napirend közlésével - hívja össze és vezeti' A Kuratórium ülései
nyilvánosak. Határozatképességéhez |ega|ább három tag jelenléte szükséges. Határozatait
e gyszerű szótobbsé g gel hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A Kuratórium döntéseiről olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből a Kuratórium döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges személye) megállapítható. A nyilvántartás dokumentálásárőI a Kuratórium elnöke,
a Kuratórium üléseiról készített jegyzőkönyvek áttekinthetően sorba rendezett tárolásával
gondoskodik.
A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntés meghozatalátől
számított 15 napon belül köteles írásban értesíteni, és a döntéseket ugyanezenhatáridőn belül a
Közaiapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra hozni.

_\ Közalapín an1' működésér'el kapcsolatban keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével
történt előzetes időpont-egyeáetés a|ap1án, a Közalapílvány székhelyén az érintettek és a
Közalapítvány tevékenysége irant érdeklődők betekinthetnek, a közhasznúsági mellékletről
saját költségukre másolatot készíthetnek. Az áltaIános betekintési jog alól kivételt képeznek
azok az iratok, amelyek a személyiségi jogok védelmére tekintettel nem nyilvánosak, továbbá
kivételt kepez az információs önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szőIő 20tI.
évi CXII. törvényben foglalt személyes adatok köre.

A Kuratórium elnöke a Kozalapítvány beszámolóit és a közhasznúsági mellékletet Szolnok
Megyei Jogú Város honlapján közzéteszt, aKözalapitvány szolgáltatási igénybevétele módját
S zolnok Megyei Jo gú Váro s honl apj án hozza nyilváno sságra.

A Kuratórium a Közalapítvány működésérőI és gazdálkodásának eredményéről évente
aZ alapítőnak írásban beszámol, és létesítő okirata szerinti tevékenységének valamint
gazdáIkodásának legfontosabb adatait Szolnok Megyei Jogú Város honlapján közzéteszi.
AKözalapitvány éves beszámolót és közhasznusági mellékletetkészít Az éves beszámolőt a
Kuratórium elnöke az EIIenőrző Bizottság véleményével együtt terjeszti a Kuratórium elé
jóváhagyásra. Az éves beszámoló jóváhagyásaról a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozott
hatátrozattal dönt.

A Kuratórium ügyrendjét - a fenti keretek között - saját maga állapítja meg.

A Közalapítvány képviselete :

A Közalapítvány képviseletére Tomóczky György elnök jogosult. A Kozalapimány
bankszámlája felett Tornóczky György elnök, valamint Barcs Sándorné kuratóriumi tag
együttesen rendelkezhet, akként, hogy a Közalapítvány neve alá a teljes nevüket aláírják.
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10. A Kuratórium ellenőrzése
A Kuratórium működésének ellenőrzését az erre a cé|ra létrehozott, háromtagú Ellenőrző
Bizottság látja el.
Nem lehet azBl|enórző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy taga,
b) a Közalapítv{nnyal e megbizatásán kíVüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban éil, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik'
c) a Közalapí*ány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélktil
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
d) az a)-c) pontban megltatétrozott személyek közeli hozzátartozőja.

Az E||enőrző Blzottság ta gi ai :

Magyar Péterné Bede Marianna (5000 Szolnok, Toldi ilt2la.)
Dénes Gábor Ferenc 5000 Szolnok, Kossuth tér 6.3. emelet 8. ajtó
Radeczki Viktor Örs (5000 Szolnok, Sólyom LLt3lC.2l8')
Az E 1 1 enő r ző Bizottság tagj ainak me gbízatása határ o zatl an időre szó l.

Az e||enőrző bizottsági tagság megszűnik:

,,a)határozott idejű megbízatás esetén amegbízás idotartamánaklejártával,

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,

c) visszahívással,

d) 1emondással.

e) a tag halálár'al r'ag1 jogutód nélküli megsánésével,

D a tag cselekvőképességének a tevékenysége el\átáséhoz szükséges körben történő
korlátozásával,

g) ataggal szembeni kízárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Visszahívási okok:

Az ellenőrző bizottság elnökének, tagjának tevékenysége nem szolgáIja a közalapitvány
érdekeit vagy megrendül a belé vetett bizalom."

Az Ellenőrző Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy a Kuratórium működése és
gazdélkodása megfelel-e a jogszabályoknak, valamint az alapítő okirat rendelkezéseinek. Az
Ellen&ző Bizottság munkája során a Kuratórium tagjaitól jelentést kérhet, a Közalapítvány
könyveib e és irataib a b etekinthet, azokat megvizs gálhatj a.

Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan
jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás)
történt' amelyrrek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé, illetve' ha a Kuratóriumi tagok felelősségétmegalapoző
tény merül fel.
A Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára _ annak megtételétől számított harminc
napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is j o go sult'
Megállapításairól, javaslatairól az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal írásban tájékoztatja az alapitot.
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11. A Kuratórium, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai megbuatásukat

díjazás nélkül |átjákel jogosultak azonban felmerült költségeik megtéríttetésére'

A Ptk. rendelkezései szerint vezetó tisztségviselő az a nagykorú személy lehet' akinek

cselekvőképességét a tevékenysége ellátáSáho; szükséges körben nem korlátozÍák'

Nem 1ehet vezeÍő tisztségviselő az) akit bűncseiekmény elkövetése^ m''latt jogerősen

szabadságvesztés büntetésÁ ítéltek, amíg a büntetett előélethez fíiződő hátrányos

következmények alól nem mentesült'

Nem lehet vezetótir't*grrir"|ő az, akit e foglalkozástóljogerősen eltiltottak' Akit valamely

foglalkozástól jogerás uiioi itetettel eltiltottai , az e|tiltás ttátatya alatt az ítéletben megjelölt

teíékenységet iolyató jogi szeméLy vezető tisztségviselője nem lehet'

Az eltiltást kimondó határozatbanmegszabott idő1artamig nem lehet vezetó tisztségviselő az,

akit eltiltott ak a v ezetó tisztsé gvi selői tevékenysé gtől'

A Kuratórium és Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai összeférhetetlenségére a jelen alapító

okitratban foglaltakon túl a Ptk-ban, a Civil törvényben és a közalapítványok működésére

vonatkozó' valamint egyéb hatályos jogszabályokúan meghatározott összeférhetetlenségi

szabályokat kell alkalmazni.

t2. AKözalapítvány időtartam a : hatarozatlan i dő'

A közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után _ az a|apítőt

iileti meg az Íita?a aközalapíwany atapitasakor rendelkezésére bocsátott vagyon. Az alapitő

.r"n rrug-yon hasznosítása soian a jogszabályok alapján köteles eljárni'

13. \'e5,-es rendelkezések:
A Közaiapítvany közvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szervezete pártoktól firggetlen

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt'

A Közalap ítvátly a bírósági nyilvántartásba vételleljön létre.

A Közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosításokkal egybeszerkesztett szövegét)

Szolnok ü.gy.iJogu Város honlapján közzé kelltenni.

Az a|apítő okiratbá nem szabályozottkérdésekre a Ptk., a Civil törvény, illetve az egyéb

hatályosjogszabályokrendelkezéseitkellalkalmazni.

Alétesítőokirategységesszerkezetbefoglaltszövegemegfelelalétesítőokirat
módosítások alapján hatályos tartalmának'

S z o 1 n o k, 2020. szePtember 24'

Szolnok Megyei Jogú Város Kiizgyiílése
Alapító nevében
SzalaY Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere


