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Tiszarijvrlrosi
Mec6nr{s
Ktizalapitvriny
ALAPiT6

OKIRATA

2015.6v februf r h6 26. napjin elfogadott m6dosit6sokkal egys6gesszerkezetben

Tiszaijvhros V6ros Onkorm6nyzathnak
Kdpviseld-testillete,mint alapit<ia Polgriri
Tdrvdnyk0nyvr6l
szolS1959.6vi IV. tdrv6ny74/A-F. $-aibanfoglaltakalapjdnk1zalapitvfunythoz
16tre.
1.1 Az alapit6:
neve: T iszaitjviro s V6ros Onkorm6ny zatinakKdpviseI6-testiilete
sz6klhelye:
3580Tiszatijviiros,
BethlenG. rit 7.
2./ A kiizalapitvhny neve:TiszaljvhrosiMec6n6sKdzalapitviny
3./ A kdzalapifvdnysz6khelye:3580Tiszarijvaros,
BethlenG. rit 7.
4.1 A kiizalapitvhnyc6lja,tev6kenys6ge:
KAzhaszndttevdkenysdge:
A kdzalapiWrinya 2011.6vi CLXXV. torvdny szerintkdzhasznritev6kenysdg,et
folytiil, mert tev6kenys6ge
sor6nolyan kdzfeladatokatis ell6t, amelyr6ltdrv6ny,
illetve tdrv6nyfelhatalmazilsa
alapjinm6sjogszabiilyrendelkez6se
szerint611arni
szervnek,illetve helyi rinkormanyzatnak
kell gondoskodnia,ezzelhozzi$ftrula
tarsadalom6saz egydnisziiksdgletek
p61d6ul:
kiel6gitds1hez,
a)

Tiszalf;jvdroskultur6lis, kozmiivel6ddsi6let6nekfejlesztdseMagyarorsz6ghelyi <inkormiinyzatairol
sz6l620Il.6vi CLXXXIX. torv6ny13. ii
(1) bekezdds7. pontjdbanfoglalt helyi dnkorm6nyzatok
kdzmiivel6d6si
tevdkenysfgehez;valamint a muze6lis intezmdnyekr6l,a nyilv6nos
k6nyvtariell6t6sr6l6s a kdzmtivel6d6sr6l
sz6l6 1997.6viCXL. tcirv6ny
73. $ (2) bekezd6sben
foglalt a helyi cinkorm6nyzatok
kdzmtiveloddsfel.t6teleinekbiztosit6s6valkapcsolatosfeladatf*toz kapcsol6d6an
:
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- miiveldddsreszewezod6kcizrissdgek
tev6kenys6g6nek
t6mogat6rsa
(pdldriul: amatbrdnekkaroktilmogat6sa),
-

a lakoss6g 6letm6djajavit6sdt szolg6l6 kultur6lis c6lok megval6sft6s6nak t6mogat6sa(p6ld6ul: el6ad6sok,rendezvdnyek megval6sit6s6nak tdmogat6sa),

-

a helyi kdzmtivel6d6si tev6kenys1gtSmogat6sa(p6ld6ul: szdmit6g6pes grafikai versenyt6mogat6sa).

b)

Kultur6lis tradici6k megalapoz6s5nakelindit6sa, miivdszeti tev6kenystig
t6mogat6sa,illetve a tiszai\v 6rosi amat6r mtivdszeti csoportok mtik6ddsehez, kultur6lis tev6kenysdgdhezsztiksdgesfelt6telek biztositisdhoz va\6
hozzdjitrulris a helyi dnkormdnyzatok 6s szerveik, a klzthrsas6gi megtrizoltak, valamint egyescentriilis aldrendelts6giiszervek feladat- 6s hat6sk,0reir6l s26161991.6vi XX. tdrv6ny 121. $ a)-b) bekezd6sbenfoglalt telepriil6si dnkorminy zatok kOzdssdgikultur6lis hagyomdnyainak 6s 6rt6keinek
6pol6sa,illetue a mtivdszeti 6rtdkek ldtrehoz6sdnak,meg6rzds6nekt6m,ogathsilhozkapcsoI6d6an:
-

kiizoss6gi kultur6lis hagyom6nyok, 6rt6kek ripol6s6nakti{mogatdsa
(p6ld6ul: adventi hangverserlyszervez6se,tiimogatdsa),

-

a lakoss6g miiv6szeti kezdem6nyez6seinek,Onszervez6ddseinek
t6mogat6sa(p61d6ul:fot6pdlyazattirmogatSsa),

-

a miiv6szi alkot6 munka felt6teleinek javitrisa, a miivdszeti 6rt6kek
ldtrehoziis{nak, meg6rz6s6neksegit6se (p6ld6ul: amat6r kdpz6- ,5s
fi lmmiiv6 szek titmo gathsa),

-

c)

e16ad6-mtiv6szetiszervezett6moeat6sa.

A v6ros kornyezete 6s a v6rosk6p alakitdsa,fejlesztdseMagyarorszdghelyi dnkormitnyzataft6lsz6l6 20ll.6vi

CLXXXIX. trirvdny 13. $ (1) be-

kezdds 1. pontj6ban foglalt helyi ilnkormanyzatokteleptildsfejlesztds,a telepiil6srendezfls,az 5pitett6s term6szetikdrnyezet v6delme 6rdek6ben:
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-

helyi kdrnyezet-6s term6szetv6delem
trlmogatr[sa(p6ldrlul:kdrnyeprogramok,rendem6nyekt6mogat6sa).
zet- 6sterm6szetv6delmi

d)

Tiszarijvrirossportdletdnek
tehetsdggondoz6s,
t6mogat6sa,
di6ksportmiikdd6si felt6teleinekel6segit6se,
a verseny-6s 6lsportteriiletdna kiemelked6 eredmdnyekel6r6sedrdekdbena versenyz6ktdmogatdsa,
ezzelkupcsolatossportszakmaiprogramokkidolgozisa Magyarorsz6ghelyi dnkormfinyzatak6lsz6l6 20II.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1) bekezdds
sport feladatdhoz;valaminl"a
15.pontj6banfoglalt helyi dnkorm6nyzatok
sportr6lsz6l62004.6viI. tdrv6ny49. $ c)-e)pontjaibanfoglaltfeladatokhozkapcsol6d5an:
-

gyakorl6safelt6telein,ek
az eg6szs6ges
6letm6des a szabadid6sport
(p6ld6ul: sporteszkdz<ik
beszerz6sdn,ok
megteremtdse;
sporttdmogat6s
t6mogat6sa),

-

helyzettit6rsadalmicsopora gyennek-6s ifiris6gi sport, ahffirfunyos
tok, valamint a fogyatdkosoksportjanakt6mogat6sa(pdld6ul:spo:rtt6mogat6sa).
sportol6kfelk6sziil6s6nek
rendezvdnyek,
tehetsdges

e)

A tdbbi gyermekkel,tanul6valegytitt nevelhet6,oktathat6,testi, 6rzdkt:"6szervi,enyhe6rtelmi, beszdd-6s mds fogyatdkostanul6k elliltilsfunak
mogat6sa,ezenprobl6m6kkalkiizd6 gyermekek6s fiatal feln6ttekinteg6rdek6benspeci6liss;eriilt nevel6se,harmonikusszemdlyisdgfejlesztdsiik
gits6gnyujt6s6s az ezekhezsziiks6gesszakmaifelt6telek biztositr{saa
rr)nemzetiktizneveldsr6l
sz6l620ll.6vi CXC. tiirvdny4. $ (1) bekezd6s
s) pontjaiban foglalt feladathozkapcsol6d6an:
-

a t6bbi gyermekkel,tanul6valegyiitt nevelhet6,oktathat6saj6tosnLe6s iskolai nLevel6si igdnyrigyermekek,tanul6k 6vodai nevel6s6nek
oktat6s6nak
segit6se, tdmogat6sa(p6ld6ul: saj6tosneveltlsi
vel6s6nekig6nyti gyermekek,tanul6k rlsz5re szewezetl programok, t6bor,ok
t6mogat6sa).
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A h6tr6nyoshelyzehiemberekmunkaer6-piaci
integrrici6ja:oktat6sa,kdpz6se, elhelyezked6siik,beilleszked6stk6s a munkaer6piacont0rt6n6
bennmaradiisuk
el6segit6se,
rdsziikrefoglalkoztat6siszolgfultatds
biztosit6sa, eziital a szeg6nys6g
6s a tdrsadalmikirekeszt6ddscsdkkentdse
a fogIalkoztatdsel6segitds6r6l
6s a munkan6lkiiliekelkit6s6r6ls26161991.dvi
IV. tdrv6ny 1. $-6banfoglalt foglalkoztat6s
el6segft6se
a munkandlkiilisrig
megel6z6se
6sh6tr6nyoskiivetkezm6nyeinek
enyhft6se,tov6bb6a 8. $ (a)
bekezd6sben foglalt kti I6n j o gszab6lyban meghatir ozottkdzfoglalkoztatils
szervezdse;a helyi foglalkoztat6siviszonyok alakul6sdnakfigyelemmLol
kisdrdse;a ddntdsekelbk1szitdse,
valaminta vdgrehajt6ssor6nazonfoglalkoztati"sp
oIitikai kdvetkezm6nyekfi gyeIembe v6teIe:
-

feln6ttk6pz6sitev6kenys6g
keretdbenkompetenciaelsajiltitfisirairir
nyul6 riltal6noskdpz6s,feln6ttkdpzlshezkapcsol6d6szolgriltatdsol<
(p6ld6ul: p6IyLzathozkapcsol6d6k6pz6sekmegval6sft6sa).

Egydbtevikenysdgek:
a)

6s nemzetkdzikultunllis dletlbe
A vilros fokozatosbeillesztdse
az orczdgos
a muze6lisint6zm6nyekr6l,
a nyilviinoskdnyvt6riell6t6sr6l6sa kozmtivel6d6sr61sz6l6 1997.dvi C)0. tOrvdny76. $ (2) bekezd6sf) pontbanfoglalt ahelyi dnkorm6nyzatok
kiil6nbdz6kulturakkdzdtti kapcsolatokki6pi
t6s6nek6s fenntart6sanak
segitdse.

b)

j6 k6kereteinbeliil a tehets6ges,
Az olctatfisi,
tudomSnyos
tevdkenys6gek
pess6gtitisza.frjvdrosi
lak6hellyelrendelkezbfiatalok alap-,kdz6p-6s felsdfokritanulm6nyainakdsztiindijtipusrivagy egyedikdrelemalapjrlnttirt6n6t6mogatisa.

5.1 Altal,f,nosrendelkez6sek
5.1. Akdzalapftv6nyjogi szem6ly.
5.2. A kozalapitvanytigyvezet6szervea 6 f6s kurat6rium.
kezel6je:OTP Bank NyRt. Tiszafjvarosi
banksz6mlfujinak
5.3. A kdzalapitvfuny
Fi6kja.

6.1 A kiizalapitvrlny indul6 vagyona
A kozalapitviny indul6 vagyona 3 milli6 Ft, amely az OTP Bank NyRt.-n61kertil
elhelyez6sre.
Az alapitv6ny cdlkitiiz6s6nek,kdzhasznritevdkenysdgdnekteljesit6sdre,a p6nziigyi kihzetdsekre,kiad6sokraa forr6s ezent6ketisszegkamata.
7.1 A kiizalapitvfny jellege
A kozalapitvany nyitott, ahhozb6rmely termdszetes6sjogi szem6ly csatlakozhat,
aki a 2.1 pontban megfogalmazott c6l el6rds6hezvagyonrendel6sselhozzd kivan
jarulni 6s a jelen alapit6 okirat rendelkez6seitelfogadja.
A kdzalapitvfny p6rtokt6l fiiggetlen, azokt6l t6mogatiistnem kapott, orszilggyil6si k6pvisel6 jeldltet a villaszt6sokonnem 6l1itott 6s nem t6mogatott, tov6bbli a
jel6lt6llft6st 6s a k6pvisel6 jeldltek t6mogat6s6ta tov6bbiakra ndzveis kizarja.
A kdzalapitv6nynaka rendelkezl nyilatkozat 9v5nekaugusztus1. napja 6s az /i'
talatett nyilatkozat id6pontja kdz6tt nem volt olyan Leifirteseddkess6giikdztarlozhsa,amelyrefizet6si halaszt6stvagy rlszletfizet6si kedvezmenyt nem kapott, illetve a jelen alapszabhlyszerinti kdzhasznritev6kenyslgdt a rendelkez6nyilatl,lozat|v|tmegelozl

6v els6 napja 6ta megszakit6sndlktil t6nylegesenfolytatja.

A kdzalapivany kozvetlen politikai tevdkenys6getnem folytat, szewezetephr'
tokt6l fiiggetlen 6s azoknak anyagi thmogatilstnem nyujt. A kdzalapitvhny gazd6lkod6si-vfullalkozhsitev6kenys6getcsak kdzhasznt c6ljainak megval6sithsa€rdek6ben,azokatnem vesz6lyeztetvev1gez. Gazdrilkod6sasor6n el6rt eredmdn'ydt
nem osztja fel, azt l6tesit6 okirat6ban meghat6rozottkdzhasznritev6kenysdg,Sre
fordi$a.

8.1 tigyvezet6szerv:a kurat6rium
A kozalapityanyta 6 f6s kurat6riumkezeli.A kurat6riumitagokat6s elndk6tlha'v6tirozott idSre TiszarijvarosV6ros Onkorm6nyzatinakKdpvisel6-testtilete
lasztja.
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A kurat6riumitagok megbizatils6nak
megsziin6s6re
a Ptk3:25. $ az ir6nyad6euzal, hogy a tagotvisszahivniaz alapitv6nyic6l megval6sit6sanak
kdzvetlenI'eszllyerteftseesetdnlehets6ges.
Amennyibenvalamelykurat6riumitag megbiz:at6samegszvnik,iqy az elndkjavaslat6raaz alapit6rij kurat6riumitagotnevezhet
ki. A kurat6rium tagSanem lehetaz a szemdly,illetve annakkdzeli hozzifiartoz:,6j a, aki a kdzalapitv6nyfeliigyel6szerv6nekelndke, taga, illetve kiinywizs g6l5ia,
jogr6l, a kdzhaszn.6
jogfil6sr6l,valaminta civil szewezetek
az egyestildsi
miik6dds6r61
6s t6mogat6s6r6l
sz6l620Il.6vi CLXXV. tdrv6ny39. $ (1) bekezd6sr6benmeghat6rozoltszem6ly.
A kurat6riumtasiai:
8.1. A kurat6riumelndke:
Makrai Marianna (3580Tiszatijv6ros,
J6zsefAttila tfi23.)
8.2. A kurat6riumtitkara:
Bozs6Gyuk[n6(3580Tiszatlvitros,SzentIstvrinft 57.)
8.3. A kurat6riumtagiai:
BogdSnMagdolna(3580Tiszarijv6ros,
SzentIstv6ntit 3.)
Dr. Pet6Gabriella (3580Tiszarijviiros,
Ldvaitfi 46.)
Dr. Vig6 Emese(3580Tiszarijv6ros,
Orcisift 91.)
Tiirnokutca9.)
Fodorn6Szab6Val6ria (3580Tiszarijv6ros,

A kurat6rium hat6rozott id6re vilasztott. A kurat6rium tagjainak megbizatdusa
2015"fprilis 1. napjr[t612019.
december31. napjiig tart.
v6gzi, a kurat6riumi
8.4. A kurat6riumtevdkenys6g6t
tarsadalmitevdkenysdgk6nt
ig6nyt tarthatnak.A kOltsdgekt6rit6tagok esetlegesk6ltsdgeikmegt6rit6s6re
s6revonatkoz6szabillyozdst
akdzalapitv6nySzervezeti6sMtikdd6siSzabft)lyzatatartalmruza.

A kurat6riumot az elndk k6pviseli. Az elndk akaddlyoztatisaeset6na kdpviseletet az elniik 6ltal kijel0lt elndkhelyetteslStja el.
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8.6. A kurat6riumfobb feladatai:
- tevdkenyenkdzremrikddika kozalapitvr{ny
c61jrinakmegval6sit6silban,
- meghat6rozza feladattew6t,
- j6v6hagyja akdzalapitviny6vesbesz6mol6jht,
- pfllyazatokatir ki,
- ddnt az alapifrrfnvi vagyonfethaszn6ti,r;dr61,
- drt6kelia feladatterv6ben
foglaltakat,a pSlyilzatokmegval6sitris6t,
- elfogadja kdzhasznris6gi
j elent6s6t,
- j6v6hagyja, rcgisztr6lja6s igazoljaakdzalapitvdnyhoztdrtdn6
csatlakoz6st,
- fr6sbelimeghatalmazilst
adhatadomanygffit6sv1gz6s&e.
9.1 A kurat6rium iil6sei
9.1. A kurat6riumsziiks6gszerint,de dventelegal6bbnegy alkalommal[l6sez.ik,
iildsei nyilvdnosak,azonbanesetenk6nt- tdrvdnybenmeghatdrozottokb6l -,
egyeditigyekbena nyilviinoss6gkorl6tozhat6(p1.:adatvddelem,
szem6lyis(igi
jog vddelmestb.).A kurat6riumtildseita kurat6riumelndke,akaddlyorta#tsa
eset6naz elndk 6ltal kijeldlt elndkhelyettes
hivja 6sszea meghiv6banszereprl6
napirendipontokkdzl6s6vel,az iil6s el6tt legalilbb7 nappal.Minden kurat6riumi tagot egy szavazatillet meg. Dont6seitegyszeri szotobbsdggel
hoz;ta,
szavazategyenl6s6g
esetdnaz elndkszavazata
dOnt.
A kurat6riumhat6rozatk6pes,
ha az iil6s6na kurat6riumitagok legal6bb213-a
jelenvan.
9.2. A kurat6riumhatrlrozathozatalilban
nem vehet rdszt az a szemdly,aki va;gy
akinek ktizeli hozzifiartozSja,llettfirsa a hat6rozat alapjtn kcitelezetts6g,
valgy
felel6ss6ga16l mentesiil,vagy b6rmilyen m6s el6nybenrdszestil,illetve a
j og[gyletbenegy6bk6nt6rdekelt.
megk6tend6
Nem min6si.ilel6nyneka kdzhasznriszewezetc61szerintijuttat6saikeretdben
a barki 6ltal megkdtdsn6lkiil ig6nybevehet6nempfinzbeliszolg6ltatfs,illetve
a civil szewezet6ltal tagSdn*,o tags6gijogviszony alapjdnnyfjtott, l6tesit6
okiratnakmegfelel6cdl szerintijuttat6s.

8
9.3. A kdzhasznf szewezet megsziindsdtkdvet6 harom 6vig nem lehet m6s kiizhasznri szewezet vezeto tiszts6gvisellje az a szem6ly, aki kor6bban olyan
kozhasznriszewezetvezetotisztsdgvisel6jevolt - annak megsztint6tmegeliSzl
kdt 6vben legal6bb egy 6vig - amely jogut6d ndlkiil szunt meg rigy, hogy az
6llami ad6- ds vilmhat6s6gn6lnyilvhntartott ad6- 6s virmtartoz6s6tnem egyernlftette ki; amellyel szembet az illlami ad6- 6s v6mhat6s6gjelent6s dssze,gii
ad6hi6nyt t6rtfel; amellyel szembenaziilami ad6- 6s v6mhat6s6gizletlezfurds
int6zked6st alkalmazott, vagy izletlezfirilst helyettesft6 birs6got szabott lki;
amelynek ad6szdmifiaz illlami ad6- 6s v6mhat6s6gaz ad6z6srendj6r6l sz(rl6
tdrvdny szerint felfiiggesztette,illet6leg trirdlte.
A vezetb tiszts6gvisel6, illetve az ennekjeldlt szemdly kdteles valamennyi
drintett kdzhasznri szewezetetel6zetesentfijdkortatni arr61,hogy ilyen tiszts6get egyidejtileg miis kOzhasznriszewezetndlis betdlt.
10./ A kurat6rium beszimolisa, iil6s6nekjegyz6kiinyve
10.1.A kdzalapitvhnya mtikod6s6r6l,vagyoni, p6nziigyi 6s jcivedelmi helyzet6r:51
azijzleti 6v kdnyveinek 1ez6r6s6t
kovetlen, az iizleti 6v utols6 napj6val a jogszabdlyokbanmeghatirozottak szerint besziimol6t keszit. A kiizalapitvitny a
besz6mol6 j6vtthagydsilvalegyidejiilegkdzhaszntis6gi mell6kletet koteles k6sziteni, melyet a jogszabilly eloiritsai alapjrin a kdtelez6 kdnywizsgilattot
k6'vet6ena feliigyel6 szerv v6lem6nyez. Akdzalapitvfuny 6vesbesz6mol6j6t6s
kozhasznris6gimell6klet6t a kurat6rium elnoke terjeszti a kurat6rium el6,
melynek elfogad6saa kurat6riumkizdr6lagos hat6skdr5betartozik, j6vr{hagy'6s6r6l a kurat6rium egyszeni sz6tdbbs6ggeld6nt. Akdzalapitv6ny a kurat6riuma iitalj6vrihagyott 6vesbesz6mol6jffi,kdzhaszn.f;shgimelldkletdt, valamint a
kdnywizsgillatijelentdst a jogszabillynakmegfelel6 m6don letdtbe helyezi 6s
kdzz|teszi.
A kurat6rium sziiks6g szerint, de 6vente legal6bb egy alkalommal kcitelesaz
alapft6 rlszere miikiidds6r6l besz6molni6s gazd6lkod6s6nakeredmdnydta trelyi mddi6kbantort6n6 kozl6s ftj6n nyilv6nossdgrahozni. A besziimol6 elfop5ad6s6r6la Kdpvisel6-testiilet, mint alapito egyszeri sz6tdbbsdggelhatfiroz.
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A kdzhaszni szewezetbeszilmol6j6ba
b6xki betekinthet,illefve abb6l sa.i6t
kdlts6g6rem6solatotkdszithet.
10.2.A kurat6riumiil6s6r6la titk6r jegyz6kiinyvetk6szit,mely tartalmazza
a kurat6rium ddntds6t,a dcint6smeghozatal6nak
id6pontj6t,hatillyirt,illetve aszavazatarilnyt.A titkrir a jegyz6k6nyvadataitbevezetiahathrozatokkdnyvdbe.
A jegyz1kdnyveta kurat6rium elndke6stitk6ra i4a al66s az U16st6lszfumitott
3 naponbeliil k6szftiel, a hozottddnt6sekr6l5 naponbeltil ir6sbantdjdkonutja
azokatakikre nlztre a ddnt6srendelkezd
st tartalmaz.A kdzdrdekrikurat6riurmi
ddnt6seket(pilIyazatokkiir6sa stb.) a helyi m6di6bant6rt6n6 megielentetd,se
ttj6n kdzli a lakoss6ggal.
jegyz6kOnyveibe
A kdzalapifudny
betekinthetnek
a kurat6riumtagiai, tovthb|
az6ket 6rint6 d6ntdsekvonatkozds6ban
azok,akikre nlnre a jegyz1kdnyvben
foglalt ddntds,rendelkez6sttartalmaz.
LI.l A kiizalapitviny feliigyeld szerve
11.1.A kozalapitv6ny
feltigyel6szerve3 f6b6l611.
A feliigyel6szervtaeiai:
6dor Istvinnd (3580Tiszarijvriros,
Hajdritlr 1.414.)
Riczn6KocsisIlona (3580Tiszafjvaros,
Arpridi$32.3/3.)
FeketeAnik6 (3580Tiszarijv6ros,
Arp6ditt39.413.)
A feltigyeldszervtagjainakmegbizatfisa
2015.fprilis L. napjr[t612019.december 31.napjiig tart.
A feliigyel6 szervetTiszarijvdrosV6ros Onkorm6nyzatinakKdpvisel6-testiilerte
vilasrtja, amennyibenvalamelytag feladatitnem tudja ell6tni, liugyaz elndkjavaslatiiraaz alapitbrij tagot nevezhetki. A feliigyel6 szerytagfainak sorifb6lelniikcitvfiasrt,iigyrendj6tmagailllapitjameg.
vdgzi, a feltigyel6
A feliigyel6 szervtev6kenys1gdt
t[rsadalmitevdkenysdgk6nt
ig6nyttarthatnak.A k0lts6gekt6:ri
szel tagSaiesetleges
k6lts6geikmegtdrit6s6re
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tdsdrevonatkoz6szabSlyozdst
akozalapitvanySzervezeti6s Miikod6si Szabrilyzatatartalmazza.
11.2.A feliigyel6szeryelnOke,tagSanem
lehetaz aszemlly, aki:
a) a kurat6riumelndkevagy taga,
b) akilzalapitv6nnyala megbizat6sSn
kiWl mdstev6kenysdgkifejt6sdreirrinyul6 munkaviszonyban
vagy munkav6,gzdsre
ir6nyul6egy6bj ogviszonyban611,
hajogszab6lym6sk6ntnemrendelkezik,
c) a kdzalapitvfinycdl szerintijuttat6srib6lrdszesUl- kivdve a bdrki 6ltal
megkdt6sn6lkiil ig6nybevehet6nem pdnzbeliszolg6ltat6sokat,
6s a ktizalapitvdny6ltal tagj6naka tags6gijogviszonyalapj6na l6tesit6okiratban
foglaltaknakmegfelel6ennyrijtottc6l szerintijuttat6st-, illetve
aza-c)pontokbanmeghat6rozottszemllyekhozzfltartoz6ja.
11.3.A feltigyel6szervhat6sktire:
a) tan6cskozhsijoggal
rdsztveheta kurat6riumiildsein,
b)ellendrziakdzalapitvdnymiikodds6t,gazdiilkod6sdt,
jelent6st,a szervezetmumc) a kurat6riumtagjait6l, vezetl tiszts6gvisel6it6l
kav6lIal6it6l ti\ 6koztat6st,felvi Ligosftilst k6rhet,
d) betekinthetakdzalapitvirnyktinyveibe,irataiba,azokatmegvizsg6lhatja,
e) kcitelestdj€kortatnia kurat6riumot,6s annaktisszehfv6s6t
kezdemdnyezni
jogr6l, a kdzhasznri
jog6116sr61,
az egyestildsi
valaminta civil szervezetek
miikdd6s6r6l6s t6mogat6sdr6l
sz6l620ll.6vi CLXXV. t6rvdny41. $ (3)
bekezd6s6ben
meghathrozottesetekben,
f1 kdtelesdrtesitenia t0rv6nyess6gi
ellen6rzestell6t6 szervet,ha a kurat6riurm
a tdrv6nyesmtikdddshelyre6llitrisa6rdekdbensziiksdgesintdzkeddsel.ret
nemteszimeg.
11.4.A feliigyel6szerysziiks6gszerint,de dventelegal6bbegy alkalommaliil6srezik, hathrozatkdpes,
ha iil6s6nvalamennyitag jelen van. A feltgyel6 sze,rv
minden tagsdtegy szavazatillet meg. Hathrozataitegyszenisz6tribbs6ggel
hozza.
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I2.l A kiizalapitv6ny k6pviselete
A kozalapitvfnyk6pvisel6jea kurat6rium.A kurat6riumnev6benannakelndkg
elilletve elniikhelyetteseiegyedtilis jogosultaka klzalapitvitny k6pviselet6ben
j6rni.
a kurat6riumelndk6nrlk
A kdzalapitvanybanksziimlijafelettval6 rendelkezeshez
6s I tagj6nakegyiittesal6ir6sasziiks6ges.
AmennyibenaKdzalapifvinymunkav6llal6katalkalmaz,rigy felettiik a munk6lt,at6i jogokata kurat6riumeln6kegyakorolja.
I3.l A kdzalapitvr[nyellen6rz6se
szewezeteklfltiilkel.
meghat6rozott
et a jogszab6lyban
A kdzalapitvilny ellen6rz6s
a kurat6rium6ltal kiirt pillytnatftjan - ir6sbelip6szolghltathsai
A k<izalapitvhny
a kurat6riumddnt6sealapjfn- vehet6kigdnybe,mely szollyhzatbenyrijtris6val,
szolgiitatitsoklehetrek.
g6ltat6sokp6nzbeli6stermdszetbeni
I4.t Akiizalapitvinyi vagyonfelhasznilisa
vagyondt,azaza t6kdt 6s a kamatokatoly m6donlehetfelharszA kiizalapitvfuny
n61ni,hogy a kdzalapitv6nyivagyon sohanem csdkkenhet1.500.000Ft, aztaz
Egymilli6- }tszinezerforint a16.
A k6zalapitvfny a vezet! tiszts6gviselot,az onk6ntest,a tftmogat6t,valamint e
szem6lyekk6zeli hozzhtartoz6jht-a barki 6ltal megkot6sndlkiil ig6nybevehetr5
illetve a civil szewezetiital tagsfnaka tags6gijogviszony alapirin
szolg1ltatftsok,
nyirjtott, alapit6okiratnakmegfelel6juttat6sokkiv6tel6vel- c6l szerintijuttat6sbannemr6szesitheti.
15./ A kiizalapitvfny megsziin6se
a Ptk.-ban,illeFve'az
id6rejon 16tre.Megsziin6sdre
A krizalapitvanyhatfurozatlan
mtikod6jog6116sr6l,
valaminta civil szervezetek
egyestl6sijogr61,a kdztrasznri
felt6s261620ll.6vi CLXXV. tdrvdnybenmeghatfurozott
sdrdlds t6mogat6s6r6l
telekeset6nkeriilhetsor.
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Megsztin6seesetdna kdzalapi,t-.vhnyi
vagyon- a hitelez6kkiel6git6sevthn- az
alapit6tilleti meg azzaI,hogy azt a megsnintkdzalapitvhnyclljdhozhasonl6ctilra kell forditani6serr6l a nyilvrinossi[got
megfelel6m6dontf$ekoztatnikell.
16.l Zhr6 rendelkez6sek
A krizalapififinyl6trejdttdhez,a jogi szemdlyisdgelnyerdslhez,a k<izhasmrisdgi
jog6llrls megszerzls6hez
a kdzalapitvhnyszdkhelyeszerintilletdkestdrv6nysz,6k
nyilvdntart6sba
v6teleszi.iksdges.
A jelen okiratbannem szabillyozottk6rd6sekbena Ptk.-nak az alapitviinyokra
vonatkoz6,valaminta mindenkorhat6lyosegy6bjogszabillyokrendelkezdseit,
illetve a kdzalapitvrinymiikdd6sdre,szewezet1re
vonatkozSegy5bk6rddsekben
a
kozalapitvrlnySZMSZ-6t kell alkalmazni.

Tiszai$varos,
2015.6vi februarh6 26. napja

Tiszafjvriros V6ros Onkorm5nyzatfnak"
nevdben
:
K6pvisel6-testiilete

